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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa a cidade de Iporá, situada na Região Oeste do Estado 
de Goiás. Sua origem ocorre no Arraial de Pilões em 1833, recebendo o nome de 
Iporá em 1948 com a transferência do povoado para as margens do Córrego 
Tamanduá. Buscou-se caracterizar este espaço urbano, verificando os elementos 
que contribuíram, e que ainda contribuem, para sua atual organização socioespacial. 
Neste sentido, autores como Santos (1996), Corrêa (2000), Borges (2001) e Gomis 
(1998), que discutem o processo de urbanização em diferentes escalas, e o 
levantamento de dados demográficos, econômicos e sociais contribuíram de forma 
consistente para a compreensão do objeto de estudo. A construção do tecido urbano 
iniciou-se de forma planejada, através do projeto urbanístico do núcleo central, 
implementado em uma área relativamente plana, caracterizando a cidade com 
quadras e ruas largas, favorecendo a edificação residencial, comercial e a 
mobilidade. A população urbana em apenas três décadas (1970, 1980, 1990) saltou 
de 9.766 habitantes para 25.540 habitantes, neste período o município recebeu 
muitos investimentos estaduais e federais, como a pavimentação da GO-060, que 
liga Iporá a Goiânia, o abastecimento dos imóveis com a energia elétrica produzida 
pela Usina de Cachoeira Dourada, a construção casas populares, dentre outros. 
Estes benefícios e o rápido crescimento demográfico desencadearam o surgimento 
de novos loteamentos, além daqueles previamente planejados. Como resultado o 
que se observa é a disparidade na distribuição de serviços públicos e de 
infraestrutura nos bairros periféricos, sendo concentrada, prioritariamente, na área 
central da cidade. Ao final da pesquisa registra-se que atualmente a cidade 
apresenta áreas segregadas que refletem a falta de continuidade do planejamento 
urbano inicial. 

 

Palavras chave: Geografia urbana, Espaço Urbano, Iporá (GO) 
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ABSTRACT 

 

This paper analyzes the city of Iporá, located in the Western Region of the State of 

Goiás. Their origin is in the Camp of pylons in 1833, receiving the name of Iporá in 

1948 with the transfer of the village to the margins of the Anteater Stream. We 

sought to characterize this urban space, checking the elements that contributed and 

still contribute to their current socio organization. In this sense, authors such as 

Santos (1996), Correa (2000), Borges (2001) and Gomis (1998), who discuss the 

process of urbanization in different scales, and the study of demographic, economic 

and social data contributed consistently to understanding of the object of study. The 

construction of the urban fabric began a planned way through the urban core of the 

project, implemented in a relatively flat area, featuring the city with wide streets and 

blocks, favoring residential building, commercial and mobility. The urban population 

in just three decades (1970, 1980, 1990) jumped from 9,766 inhabitants to 25,540 

inhabitants, at this period, the city received many state and federal investments, such 

as the paving of GO-060, which connects the Iporá Goiânia, the supply of properties 

with the electrical energy produced by the plant Cachoeira Dourada, building 

affordable housing, among others. These benefits and rapid population growth have 

triggered the emergence of new subdivisions, besides those previously planned. As a 

result what is observed is the disparity in the distribution of public services and 

infrastructure in the suburbs, being concentrated primarily in the central area of the 

city. At the end of the survey is recorded that the city currently has segregated areas 

that reflect the lack of continuity of the initial urban planning.  

 

Keywords: Urban Geography, Urban Space, Iporá (GO) 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente trabalho tem sua gênese no aprendizado e na leitura sobre o 

processo de urbanização de forma geral. O ponto inicial foi a elaboração do trabalho 

de conclusão de curso, no ano de 2008, sobre os loteamentos Vila Itajubá I e II, que 

visava discutir, a partir destes loteamentos, a análise sobre o processo de 

construção do espaço urbano Iporaense. Durante a pesquisa, o que se observou foi 

a carência de registros históricos e de trabalhos acadêmicos que analisassem e 

discutissem a realidade local. 

O projeto inicial desta pesquisa era estudar o processo especulativo existente 

em Iporá (GO), abordando os elementos envolvidos na comercialização e na 

organização espacial da cidade, mas devido à falta de embasamento teórico e de 

dados em nível local, estas indagações devem ser verificadas posteriormente. Como 

forma de subsidiar este e outros questionamentos, propõe-se o presente trabalho, 

denominado “caracterização do espaço urbano de Iporá (GO), no período de 1970 a 

2010”. Espera-se que as informações contidas nesta pesquisa possam contribuir em 

estudos ligados ao planejamento e análise do espaço urbano Iporaense.  

Iporá-Go tem sua fundação original no Arraial de Pilões, na margem direita do 

Rio Claro, em 1748. O local tinha como principal atividade econômica o garimpo; 

devido à quantidade de minérios extraídos, sua fama chegou a ser conhecida até 

pela coroa Portuguesa (GOMIS 1998, p.251).  

Após o período de glória no garimpo, o Arraial passou a ser entreposto 

comercial entre Vila Boa de Goiás e Cuiabá, tornando-se ponto estratégico e local 

de referência para os comerciantes. O povoado permaneceu no local até 1938; 

porém, devido à grande incidência de doenças, realizou-se a transferência da 

comunidade para as margens do córrego do Tamanduá. Impulsionado pela 

agricultura e pecuária extensiva, o distrito desenvolveu-se rapidamente e após dez 

anos de sua transferência, foi emancipado em 19 de novembro de 1948.  

Iporá está situada na Região Oeste do Estado de Goiás e sua população, de 

acordo com os dados do Censo do IBGE no ano de 2010, é de 31.274 habitantes, 

sendo que, deste total, 28.545 moram na área urbana do município. 

A economia local é baseada principalmente pela prestação de serviços, o 
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elevado número de estabelecimentos comerciais e funcionalismo público contribuem 

para o destaque. Através da agropecuária e da indústria tem-se a complementação 

de sua economia.   

Devido sua posição geográfica estratégica, ligando a capital do Estado de 

Goiás ao Mato Grosso, Iporá foi consolidando-se regionalmente como polo de saúde 

e educação, se comparado com outras cidades pertencentes ao Oeste Goiano. Esta 

realidade está inserida dentro de um processo histórico de conquistas estruturais 

adquiridas.  

Ao se verificar os dados de saúde e sobre sua população, denota-se que 

Iporá se destaca regionalmente, possuindo maior número de unidades hospitalares, 

de habitantes, de estabelecimentos de ensino. Mesmo com números de destaque, o 

município tem vivido desde o início de 1990, um período de decréscimo de sua 

população; vale ressaltar que esta realidade também se apresenta nas cidades 

pertencentes à microrregião de Iporá. 

Mesmo com a redução do crescimento da população urbana, o número de 

loteamentos em Iporá (GO) é elevado. Com o rápido aumento do número de 

habitantes, observado entre as décadas de 1960 e 1980, Iporá viveu um processo 

de expansão urbana considerável. Ao observar a data de implantação de novos 

loteamentos, é notório que a maior parte dos loteamentos surge na década de 1970 

e 1980, momento em que a cidade experimentou um crescimento demográfico e a 

chegada de benefícios públicos municipais, estaduais e federais. 

Estes loteamentos originados na década de 1970 e de 1980 foram abertos 

sem a devida atenção por parte do poder público municipal. O que se observa é que, 

mesmo após três décadas de suas implantações, os mesmos ainda carecem de 

serviços básicos, o que, de certa forma, reflete o baixo interesse socioeconômico 

pela ocupação e edificação de moradias por seus proprietários. 

A grande maioria dos lotes existentes nos loteamentos Vila Brasília, 

Loteamentos e Jardim Novo Horizonte ainda está ociosa. Esta realidade - não 

exclusiva destes dois empreendimentos, destaca-se, pois retrata a ausência da ação 

do poder público sobre a organização do espaço urbano. 

A urbanização brasileira, ao longo da história, é marcada pela deficiência de 



26 
 

 

 

políticas voltadas ao planejamento, na qual os investimentos públicos, quase 

sempre, funcionam como paliativos de problemas surgidos no decorrer do processo.  

As políticas governamentais têm sido desenvolvidas como verdadeiros “tapa 

buracos”, enquanto os problemas sociais se agravam. A realidade de cidades como 

São Paulo e Rio de Janeiro demonstra que o planejamento ineficiente proporciona 

contrastes sociais e econômicos. A violência, a falta de empregos e de moradias são 

problemas que podem ser solucionados com a atuação e a fiscalização do poder 

municipal, estadual e federal; ao se observar a ineficiência das propostas 

designadas dentro do planejamento, deve-se recorrer a alternativas, a fim de reduzir 

os impactos e as diferenças sociais. 

Sobre esse fato, podemos citar, como exemplo, de cidades que foram 

planejadas: Palmas, Goiânia e Brasília. Estas cidades surgiram no decorrer do 

processo de apropriação e modernização da região Centro-Oeste.  Embora as 

mesmas tenham sido planejadas desde sua fundação, a modificação estrutural 

promovida pelo processo citado anteriormente resultou no desordenamento urbano 

para além das áreas delimitadas. A descontinuidade dos projetos de planejamento 

urbano preexistentes é responsável por grande parte dos casos de deficiências de 

distribuições estruturais e de serviços à população em geral.   

Outro fator que merece destaque é que as ações governamentais para o setor 

urbano não atendem o interesse comum da população, pois estão atreladas às 

ideias de acumulação de capital, o que leva à segregação espacial urbana, ou seja, 

além de caracterizarem-se como ações paliativas, são excludentes (RODRIGUES 

1988, p. 20).  

Propõe-se estudar o caso da cidade de Iporá, no estado de Goiás, levantando 

os elementos políticos, econômicos e sociais que influenciam sua organização 

urbana. Os estudos foram direcionados de acordo com Lefebvre (2001), Santos 

(1996), Sposito (2001), Corrêa (2000), Rodrigues (1988), Chaveiro (2005), dentre 

outros. 

Na cidade de Iporá acontece um fenômeno interessante: apesar de a 

população da cidade não obter um crescimento significativo desde o final da década 

de 1990, surgem novos loteamentos, que, por sua vez, são distantes da área central 

e sem infraestrutura, enquanto que, próximo à parte central, existem lotes 
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disponíveis. 

Levando em consideração essa realidade, propõe-se com esse trabalho 

caracterizar a cidade de Iporá entre as décadas de 1970 até 2010. Este recorte 

temporal foi utilizado ao se observar, através dos dados e leituras, uma acentuada 

alteração na dinâmica local, principalmente ligada a dinâmica demográfica e à 

infraestrutura entre as décadas de 1970 e 1990.  

Desde meados de 1990 até 2010, constata-se a redução da atração e fixação 

de pessoas e de investimentos em Iporá.  Para se compreender este processo, 

observou-se como ocorreu a organização do espaço urbano e os possíveis 

elementos internos e externos que influenciaram a sua atual formação. 

Com a caracterização de Iporá será possível desenvolver análises 

fundamentais para a correta compreensão da cidade. Esse processo é designado no 

texto de Carlos (2007) como “uma leitura sobre os bairros”. O texto faz menção à 

construção do espaço enquanto mercadoria (propriedade privada); assim, o acesso 

ao espaço nas cidades está submetido ao mercado imobiliário. Para Corrêa (2000), 

esse é mais um agente modelador do espaço urbano. A caracterização elaborada 

através dos dados levantados sobre o município favorece o debate sobre a estrutura 

da cidade, sendo possível, com isso, compreender as diferentes formas de se 

analisar o espaço urbano Iporaense. 

A parte central da cidade de Iporá conta com avenidas largas, padronizadas e 

de fácil circulação. Elas surgem planejadas desde a fundação da cidade. As áreas 

comerciais localizam-se próximas a estas vias. Grande parte das moradias 

existentes foi transformada em salas de aluguel, voltadas para a prestação de 

serviços e de vendas de varejo e atacado. Com o investimento dos proprietários dos 

imóveis e dos comerciantes na melhoria das construções e da aparência das lojas, 

atualmente, o valor para a compra nestas áreas é elevado. 

Os loteamentos criados após a década de 1970 são formados em grande 

parte por ruas estreitas, sem padronização e de difícil acesso. Estes locais surgem 

depois de um rápido crescimento demográfico. A possibilidade de crescimento 

demográfico promoveu a abertura de novas áreas para a edificação de moradias. No 

entanto, não se buscou manter o planejamento preexistente. 
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Como resultante, observa-se que os loteamentos criados após 1960 e 

principalmente os aprovados nas décadas de 1970 e 1980 ainda sofrem com falta de 

infraestrutura e de prestação de serviços devido à falta de exigências por parte dos 

órgãos públicos para a instalação; consequentemente, não conseguem obter a 

mesma valorização encontrada na parte central da cidade.  

Os novos loteamentos estão inseridos na segunda configuração, o que 

influencia de forma desigual na distribuição dos benefícios socioeconômicos e na 

oferta de qualidade de vida aos moradores, fato que faz levantar a questão que se 

almeja responder com a pesquisa proposta: como ocorreu o processo de construção 

do espaço urbano em Iporá (GO) entre 1970 e 2010? 

            A pesquisa proposta demonstra-se relevante devido à sua importância 

acadêmica, uma vez que tal estudo ainda não foi desenvolvido nesta localidade, 

além de ser uma possível fonte de pesquisa para outros trabalhos e pesquisas.  A 

questão central está diretamente relacionada com a condição de vida da população 

de Iporá. Esse entendimento auxilia na busca de melhoria para tal condição, 

inclusive na proposição de ações governamentais, já que esta abordagem trabalha 

especificamente sobre Iporá. 

           A caracterização geográfica auxiliará na compreensão do processo de 

urbanização de Iporá, através do levantando de dados políticos e econômicos e sua 

influência na condição social da população Iporaense. O presente trabalho almeja, 

também, contribuir com o debate geográfico sobre o município em questão, já que 

não se tem registro de um estudo dessa natureza. 

O processo percorrido para a construção desta pesquisa deu-se através da 

leitura integrada de elementos qualitativos e quantitativos que expressam o processo 

de urbanização de Iporá, baseados em referenciais teóricos e dados estatísticos que 

permitam a apreensão da sua organização espacial urbana, como colocado por 

Melo (2009) e Silva (2005). Assim, alguns procedimentos foram fundamentais: 

• Pesquisa bibliográfica em busca de uma fundamentação teórica coerente com 

a discussão pretendida; 

• Levantamento de dados estatísticos junto ao IBGE (dados censitários), ao 

Instituto Mauro Borges e Prefeitura do Município de Iporá; 
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• Uso de materiais cartográficos preexistentes e de materiais cartográficos 

elaborados através do programa ArcGis, buscando representar, mapear e 

referenciar a área de estudo; 

• Trabalho de campo, tendo em vista a necessidade de contato com o objeto de 

pesquisa e a complementação dos estudos. 

O trabalho está estruturado em quatro capítulos, sendo divididos da seguinte 

forma: O primeiro capítulo apresenta uma re-leitura sobre o processo de 

urbanização no Brasil, Goiás e em Iporá. Neste sentido foi delimitado o recorte 

temporal, atendendo ao objetivo do trabalho. A revisão teórica - metodológica 

contribui para o direcionamento da pesquisa.   

No segundo capítulo são apresentados os dados econômicos, demográficos, 

sociais e estruturais de Iporá, estas informações servem base para a compreensão 

do processo evolutivo ocorrido no local. 

No terceiro capitulo são apresentados os dados sobre a infraestrutura local, 

verificando suas localizações no perímetro urbano e quais suas implicações para o 

tecido urbano. 

No quarto capítulo se propõe analisar a configuração socioespacial de Iporá, 

destacando os loteamentos existentes e as peculiaridades dos mesmos. Neste 

sentido, foram selecionados alguns loteamentos como base da análise.   

A seguir a revisão sobre o estudo do espaço urbano. 
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1- ANALISANDO O ESPAÇO URBANO 

 

Quando se observa as relações existentes dentro do espaço urbano, é 

notável a presença de problemas sociais, sejam eles de infraestrutura como, por 

exemplo, a falta de saneamento básico, a falta de programas habitacionais, entre 

outros. Destacam-se também problemas ligados à falta de emprego e à 

precariedade do atendimento nos quesitos educação e saúde. Estas características 

tornam-se mais salientes nos grandes centros urbanos, mas podem ocorrer em 

qualquer aglomerado urbano, independente de seu tamanho. 

A ocupação do solo urbano deve acontecer de forma racional e responsável. 

As cidades acolhem pessoas de diferentes classes sociais, faixas etárias e culturas.  

As mesmas devem ser capazes de agregar todos os seus moradores, tornando-se 

acolhedoras e agradáveis, cumprindo com sua função social. 

Para direcionar o planejamento urbano, foi elaborado o Estatuto da Cidade, 

que visa amparar e direcionar os municípios no processo de uso e ocupação do 

espaço urbano. Uma das diretrizes do Estatuto da Cidade determina que os 

municípios elaborem o plano diretor, sendo ele o: 

[...] instrumento obrigatório para municípios com população acima de 20.000 
habitantes; para aqueles situados em regiões metropolitanas ou 
aglomerações urbanas; para aqueles que se situem em áreas de interesse 
turístico; ou para aqueles situados em áreas sob influência de 
empreendimentos de grande impacto ambiental (ESTATUTO DA CIDADE, 
2001, p. 40). [...]. 

 

É na elaboração do plano diretor que todas as potencialidades e as 

consequências do uso do solo devem ser analisadas; sua função é promover a 

ocupação responsável, tanto do ponto de vista social como também ambiental. 

O plano diretor de Iporá, no artigo 2º, expressa que ele: 

[...] tem por finalidade orientar a atuação do poder público e da iniciativa 
privada, prevendo políticas, diretrizes e instrumentos para assegurar o 
adequado ordenamento territorial, a melhoria das políticas sociais e os 
desenvolvimentos sustentáveis do Município, tendo em vista as aspirações 
da população (PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE IPORÁ-
GO, 2007). 

O poder público, em sua essência, deveria ser imparcial em suas decisões, a 
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fim de proporcionar a toda sociedade, sem distinção de classes sociais e 

econômicas, a infraestrutura básica necessária para o bem-estar do cidadão, seja de 

forma individual ou coletiva. Mas, com uma sociedade cada vez mais individualista, 

o que se vê, atualmente, é o contrário.  

A realidade de Iporá é semelhante à encontrada em grande parte dos 

municípios no Brasil. Os problemas oriundos da gestão pública juntamente com os 

interesses particulares geram distorções sociais marcantes que afetam 

principalmente a população com menor poder aquisitivo.    

Sobre o processo de urbanização no Brasil, é comum observar que o 

ordenamento urbano é fortemente influenciado por questões econômicas e políticas. 

É visível que grande parte das cidades, seja no Brasil ou em outros países, sofre 

devido à dificuldade de promover um planejamento urbano que atenda às 

necessidades de seus moradores de forma ampla e satisfatória.  

Para analisar os processos urbanos atuais, é necessário observar como 

ocorreu este processo histórico. Observa-se que, no Brasil, o grande fluxo de 

urbanização ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, com o incremento da 

industrialização. Santos corrobora que: 

É apenas após a segunda Guerra Mundial que a integração do território se 
torna viável, quando as estradas de ferro, até então desconectadas na 
maior parte do País, são interligadas, constroem-se estradas de rodagem, 
pondo em contato as diversas regiões entre elas e com a região polar do 
país, empreende-se um ousado programa de investimento em 
infraestruturas (SANTOS, 1996, p.38). 
 

Destaca-se o êxodo rural, devido à tecnificação do campo (SANTOS, 2005), e 

também devido ao pouco estimulo, por parte do Governo Federal na fixação do 

homem no campo. Ao contrário, foi elaborado um “discurso” que desperta nos 

moradores rurais a ilusão de que na cidade há muitas oportunidades de emprego, 

saúde e educação, algo que, na realidade, não acontece desta forma.  

Grande parte desta população, ao tentar se inserir no mercado de trabalho é 

confrontado com a dinâmica diferente daquela existente no campo, pois o 

capitalismo obriga o trabalhador a se capacitar profissionalmente ou vender sua 

força de trabalho por um valor insatisfatório, valor este que nem sempre oportuniza 

ao trabalhador a conquista de uma vida digna e agradável para ele e sua família. 

Segundo Cogoy: 
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A industrialização favorecia os interesses da burguesia industrial comercial 
e, ao mesmo tempo, promovia o desenvolvimento rápido das cidades, 
transformando-as em importantes centros de atração para as populações 
rurais. (COGOY, 2006, p. 20): 

 

Ao comparar as áreas centrais e as áreas periféricas, geralmente percebem-

se as disparidades ligadas à desigualdade social dos indivíduos e à dependência, 

principalmente da classe baixa, por políticas públicas que favoreçam a população. 

A segregação espacial no Brasil, e em qualquer parte do mundo, é mais 

perceptível nas cidades, já que o aglomerado urbano permite selecionar visualmente 

a infraestrutura ou a falta dela, além de nortear, de forma nítida, que o crescimento 

desordenado gera grandes distorções dentro do espaço urbano. Carlos demonstra 

que: 

 

O acirramento das contradições urbanas, fruto do crescimento rápido, com 
o qual o Estado se coloca a serviço da reprodução ampliada do capital, é 
um fato incontestável. O espaço urbano se reproduz, reproduzindo a 
segregação, fruto do privilegio conferido a uma parcela da sociedade 
brasileira (CARLOS, 2008; p.195). 
 

Esta é a dinâmica territorial do Brasil atual, que obedece a organização 

espacial do capital. Como regra geral, em quase todos os municípios, esta realidade 

começa ser alterada com a obrigatoriedade dos planos diretores e a busca por um 

zoneamento urbano mais coerente, apesar de grande parte das cidades ainda ter 

dificuldades em gerir o próprio planejamento. 

 

1.1- PLANO DIRETOR: COMO ORDENADOR DO ESPAÇO MUNICIPAL 

 

O plano diretor é o conjunto de leis estabelecido nos municípios para reger a 

sua política urbana. A Constituição Federal do Brasil, de 1988, no artigo 182, 

destaca que esta obrigação deve ser executada pelo poder público municipal, 

conforme as diretrizes e normas fixadas em leis, que têm por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes. 

A elaboração e a aplicação do plano diretor são de extrema importância para 
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os municípios; os mesmos poderão direcionar o crescimento da sua área urbana e 

também atuar diretamente na distribuição e ordenamento da oferta de infraestrutura, 

como saneamento básico, áreas de lazer, escolas, entre outros.  

A atuação e a obrigatoriedade do plano diretor surgem com a criação do 

Estatuto da Cidade, no ano de 2001. Conforme o artigo 41 da referida lei 

O plano diretor é obrigatório para cidades: 

I – com mais de vinte mil habitantes; 

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos 
previstos no § 4o do art. 182 da Constituição Federal; 

IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à 
ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 
processos geológicos ou hidrológicos correlatos.  

 

O plano diretor trata das exigências fundamentais de ordenação das cidades, 

englobando questões como habitação, saneamento básico e os transportes urbanos, 

como descreve o artigo 21, inciso XX, e a ordenação da cidade, defendida no artigo 

30, inciso VIII, como o planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 

ocupação do solo urbano. 

A constituição Federal destaca que o plano diretor deve minimamente tratar 

sobre os seguintes tópicos: uso do solo, expansão urbana, habitação, transportes 

urbanos, parcelamento do solo urbano e saneamento básico. Segundo Braga 

(1995), [...] o conteúdo constitucional do plano diretor tem um caráter 

eminentemente urbanístico, o que seria ponto pacífico se a sua obrigatoriedade da 

elaboração fosse limitada apenas aos municípios metropolitanos. No entanto, a 

maioria absoluta dos municípios obrigados a elaborar seu plano diretor possui 

características muito mais rurais do que urbanas [...]. 

Através desta observação, cabe aos municípios a elaboração de um plano 

que planeje de acordo com a realidade vivida em cada local. Porém, que não sejam 

elaborados planos ao acaso, cheios de estudos técnicos, com uma visão fora da 

realidade, mas que supram as necessidades e atendam os anseios de cada caso.  

A elaboração deve, então, levar em consideração a realidade de cada 
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município, de forma que haja um planejamento consistente e que seja aplicado na 

prática, para que, assim, se cumpra a função social, que é o bem estar dos 

cidadãos, garantido pela Constituição Federal:  

[...] O nosso paradigma parte do pressuposto que a cidade é produzida por 
uma multiplicidade de agentes que devem ter sua ação coordenada, não em 
função de um modelo produzido em escritório, mas a partir de um pacto – a 
cidade que queremos – que corresponda ao interesse publico da cidade [...] 
(Estatuto da Cidade, 2001, p.42). 

 

Braga (1995) discorre sobre três pontos básicos a serem tratados: a sua 

característica política, a sua transparência e a democratização. No âmbito político, 

de acordo com o autor, geralmente os planos diretores estão sendo vendidos como 

produtos técnicos que são de difícil elaboração. 

A participação da comunidade local e os aspectos políticos não podem ficar 

distante dos debates, já que é necessário que se tenha o equilíbrio entre aspectos 

técnicos e os aspectos políticos do planejamento. De acordo com Braga (1995), 

planejar é também fazer política. 

Na construção do plano diretor, é primordial a transparência, pois o principal 

objetivo é de transparecer a política urbana na medida em que estão sendo 

colocadas em um documento público as diretrizes para o município.  

O plano diretor parte de uma leitura da cidade real, envolvendo temas e 
questões relativas aos aspectos urbanos, sociais, econômicos e ambientais, 
que embasam a formulação de hipóteses realistas sobre as opções de 
desenvolvimento e modelos de territorialização. O objetivo do plano diretor 
não é resolver todos os problemas da cidade, mas sim ser um instrumento 
para a definição de uma estratégia para a intervenção imediata, 
estabelecendo poucos e claros princípios de ação para o conjunto dos 
agentes envolvidos na construção da cidade, servindo também de base 
para a gestão pactuada da cidade (ESTATUTO DA CIDADE, 2002, p. 42).  

 

A Constituição Federal garante por lei que, durante o processo de elaboração 

do plano diretor, a participação de pessoas de vários setores da sociedade está 

amparada.   

Entretanto, ao se observar que a definição de plano diretor, segundo o 

Estatuto da Cidade (2002), como o conjunto de regras que orienta a ação sobre a 

construção e utilização do espaço urbano, Villaça (1999, p.58) fala sobre a 

inexistência de planos diretores no Brasil, uma vez que “[...] muitos louvam as 

virtudes dos planos diretores, algo que nunca existiu [...]”. A realidade é que os 
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planos diretores têm sido elaborados em grande parte para atender as exigências ou 

interesses alheios à população em geral. 

A própria sociedade busca o seu direito de atuação e reivindicação, que é 

garantido por lei, em prol da elaboração de um plano diretor (que tem uma 

importância enorme para a sociedade) que tenha objetivos voltados diretamente 

para a realidade enfrentada e vivida em cada município. 

 

 

1.2- O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO EM GOIÁS 

 

O processo de ocupação de Goiás teve início no século XVIII. A corrida do 

ouro (Mapa 1) teve papel importante e, posteriormente, já nos séculos XIX e XX, a 

disponibilidade de terra para a prática agropecuária tradicional, presente em boa 

parte dos municípios, foi elemento de forte fixação da população, além da 

colonização espontânea e oficial em zonas pioneiras do Estado.  

Destaca-se também a extração de pedras preciosas e cristal de rocha, as 

ferrovias e as rodovias de integração nacional e a expansão recente da fronteira 

agrícola, baseada nas culturas da soja, cana-de-açúcar e na pecuária melhorada. 

Assim, todo o processo de ocupação do território goiano, desde o período da 

mineração, aconteceu de forma diversificada. Estevam complementa que: 

 
O povoamento em Goiás, em função de sua enorme extensão territorial, 
deu-se de forma vagarosa e diversificada. Logo de início com a exploração 
aurífera ao longo de uma ampla superfície, a coroa sentiu necessidade de 
aproximar-se com seu aparato administrativo. As minas dos Goyazes, que 
até 1749 haviam pertencido às capitanias de São Paulo, obtiveram 
autonomia em meados do ano seguinte e uma das primeiras providências 
foi a delimitação de território. (ESTEVAM, 1998, p. 37) 
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Mapa 1: Cidades goianas surgidas da garimpagem 

 
Fonte: LIMA, V.B.2005 

 

 
O Estado de Goiás está inserido no contexto nacional, no aspecto que diz 

respeito ao processo de ocupação dos Cerrados no Brasil. As migrações que 

ocorreram em busca das riquezas naturais, centradas principalmente no interior do 

país, favoreceram a vinda de pessoas de várias partes do Brasil para Goiás. Neste 

contexto, a mudança da capital do Estado e a marcha para o oeste contribuíram 

para a exploração da região central do Brasil. 
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 Peixinho destaca que: 

No final da década de trinta, a chamada marcha para o oeste contribui com 
o impulso da dinâmica populacional do Brasil central. Mesmo que seus 
resultados não tenham sido os esperados, foi importante para a sinalização 
da interiorização brasileira. Mesmo com esses movimentos de 
interiorização, até a década de 40, a região centro-oeste era considerada 
pelo IBGE como uma região natural. Esse quadro vai sofrer uma alteração 
com a mudança da capital federal para o Planalto Central, no início da 
década de 1960. A partir da construção de Brasília, criou-se uma ampla 
rede de ligações entre a região centro-oeste e o centro sul, integrando Brasil 
Central ao espaço mais dinâmico do país. Dentro dessa integração do 
Centro-Oeste figura o processo de ocupação dos Cerrados (PEIXINHO, 
2008, p. 13). 

 

Uma maior intensificação da ocupação das terras goianas deu-se através da 

construção de ferrovias, surgindo pequenos centros urbanos ao redor das estações, 

criando, assim, uma relação comercial entre Goiás e os demais Estados.  

A ferrovia que ligou São Paulo a Anápolis teve papel fundamental para o 

desenvolvimento do entorno de Goiânia. Destaca-se também a região sul do Estado, 

como, por exemplo, a cidade de Catalão. As relações comerciais foram tornando-se 

cada vez mais dinâmicas e os transportes ferroviários não atendiam mais a 

demanda devido à redução nos investimentos para a sua construção e manutenção. 

Com o projeto da construção de Brasília, o sistema rodoviário começa a tomar conta 

do espaço através da abertura de novas rodovias estaduais e federais, integrando 

as diversas regiões do estado de Goiás ao comércio nacional. 

O pacote rodoviário acelerou a integração de Goiás ao comércio nacional, 

modificou as comunicações intra e inter-regional e favoreceu o povoamento de 

outras áreas não atendidas pelas estradas de ferro. 

O adensamento demográfico, o acelerado desdobramento de municípios e a 

significativa produção agropecuária na sua abrangência possibilitaram a emergência 

e a consolidação de Anápolis e Goiânia como vigorosos centros urbanos comerciais 

(ESTEVAM, Op. Cit., p.132).  

Com a possibilidade de desenvolvimento comercial, destacam-se os 

investimentos na agropecuária e na agroindústria, tendo início uma série de 

conquistas no campo como a adoção de novas tecnologias, na indústria e no 

comércio, tornando-se, assim, um Estado em processo de urbanização.  

Segundo Santos: 
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Com a redescoberta do Cerrado, graças à revolução Científico-Técnica, 
criam-se as condições locais para uma agricultura moderna, um consumo 
diversificado e, paralelamente, uma nova etapa da urbanização, graças, 
também, ao equipamento moderno do país e a construção de Brasília, que 
podem ser arrolados entre as condições gerais do fenômeno (SANTOS, 
1996, p. 69). 

 

O Cerrado, com grandes áreas planas, atende perfeitamente ao processo de 

mecanização do campo. O avanço da fronteira agrícola desencadeou um processo 

técnico e de adensamento demográfico. Para Santos (1996, p. 68): “[...] é por isso 

que o Centro-Oeste conhece uma taxa extremamente alta de urbanização, podendo 

nele se instalar, de uma só vez, toda a materialidade contemporânea indispensável 

a uma economia exigente de movimento [...]”. 

De acordo com Santos (1996), observa-se um intenso fluxo migratório para a 

região Centro Oeste em busca de novas áreas para a prática da agropecuária, com 

a possibilidade da mecanização das áreas de Cerrado e o baixo valor das terras se 

comparado com o de outros Estados, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul. As 

frentes de expansão dirigiram-se, inicialmente, à região Sudeste e Sudoeste do 

Estado de Goiás. Posteriormente, surgem movimentos de migração com o objetivo 

de ocupar o interior do estado. 

A região Centro Oeste diferencia-se da região Sul e Sudeste por não possuir 

uma infraestrutura anterior ao período citado. Os meios de produção modernos 

ficaram mais receptivos e isto oportunizou o surgimento de grandes aglomerados 

urbanos. De acordo com Patarra: 

A dinâmica regional é fortemente marcada pelo avanço na produção de 
grãos de soja, milho, bem como pelo deslocamento da pecuária de corte 
para a região. De fato, o setor terciário e a atividade industrial da região 
estão fortemente atrelados ao dinamismo agropecuário com reflexos 
importantes na configuração urbano-regional (PATARRA, 2003, p. 32). 

 

O Centro-Oeste goiano teve seu processo de urbanização ligado 

principalmente aos ciclos de mineração e às práticas agropecuárias. Pode-se ainda 

citar como fontes desse processo as construções de Goiânia, em 1936, e da nova 

capital federal, Brasília, em 1960. 

A construção de Goiânia, realizada no governo de Getúlio Vargas, foi um 

marco divisor para o desenvolvimento e modernização de Goiás, devido à antiga 

capital goiana (Cidade de Goiás) ser de aparência atrasada. Vargas e Pedro 
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Ludovico Teixeira iniciaram a construção de uma nova capital, com ruas largas 

(diferente da antiga capital) e com um padrão arquitetônico e cultural inspirado nas 

grandes capitais brasileiras. Outra característica encontrada para a criação de 

Goiânia foi a política nacionalista praticada por Vargas, investindo capital no interior 

do país, além de enfraquecer os domínios dos Coronéis ainda existentes na antiga 

capital estadual. 

Com a transferência da Capital Federal para Goiás, observa-se um salto na 

criação de estruturas em comunicação, transporte, entre outras, com várias rodovias 

ligando o Brasil. Goiás tem, com a chegada do Distrito Federal, o ponto de partida 

das decisões políticas e das rodovias federais. 

As construções de Goiânia e de Brasília foram de vital importância para a 

modernização e desenvolvimento urbano de Goiás, pois, através destas duas 

capitais (estadual e federal, respectivamente), foi possível mostrar o poder e a 

riqueza existentes no Centro do Brasil. Através deste histórico, percebe-se que a 

urbanização brasileira, principalmente da região Centro Oeste, ocorreu a partir de 

ações dos estados agenciados unido ao capital. 

Na década de 1970, com a criação do programa PRODECER2, a região oeste 

recebeu investimentos com o objetivo principal de potencializar e diversificar a 

produção de gêneros alimentícios e a construção e/ou aprimoramento do 

armazenamento local. Este programa oferecia financiamentos para produtores que 

buscavam melhorar suas propriedades. 

Com os investimentos do Prodecer em Iporá, algumas culturas, 

principalmente o arroz, feijão e mandioca, tiveram índices produtivos positivos; 

outras culturas também se destacaram, como a produção de banana e de cana-de-

açúcar. 

Os recursos vindos também foram investidos na construção de um grande 

armazém na parte norte da cidade. Devido ao aumento da produção local, esta obra 

foi de suma Importância, pois armazenava a produção de grãos não só de Iporá, 

mas de toda microrregião.  

Com o declínio da produção de grãos na microrregião (Tabela 1), devido à 

                                            
2Programa para o Desenvolvimento dos Cerrados 
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redução da oferta de financiamentos, as áreas agricultáveis cederam espaço para a 

expansão das áreas de pastagem, beneficiando a pecuária extensiva. A quantidade 

de grãos colhidos reduziu consideravelmente. Com esta mudança, a utilização do 

armazém foi sendo reduzida, ano após ano, tornando-se um espaço ocioso. 

Atualmente, este armazém é utilizado como sede de uma distribuidora de bebidas.  

Tabela 1: Produção Agrícola - Arroz (Total) - Área Colhida (ha) Iporá – GO 

2000 -2010 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

250 230 230 200 250 300 300 250 250 250 150 

Fonte: Instituto Mauro Borges 
Data: 28/06/13 

Apesar de depender da criação de aves e de bovinos, nota-se que o número 

de aves tem diminuído consideravelmente, assim como os rebanhos bovinos e 

suínos. Somente a produção de leite teve acréscimo, podendo ser justificada pela 

adoção do uso de rações e produtos destinados a maior produtividade do rebanho. 

Outra possibilidade seria o investimento em animais com características genéticas 

destinadas à lactação, como pode ser observado na Tabela 2: 

Tabela 2- Rebanho do município de Iporá entre 1998 a 2010 

 
 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Aves 
(cab.) 75.230 77.250 73.250 70.270 69.300 51.860 40.260 

Bovinos 
(cab.) 92.000 101.000 103.500 97.600 92.000    94.200 104.600 

Prod. Leite 
(1.000 l) 17.360 18.200 17.650 17.650 17.650   21.200 21.400 

Produção 
de ovos 
(Mil dz) 

210 215 187 176 180 
 

135 112 

Suínos 
(cab) 8.080 8.600 8.080 7.700 7.780   7.000 6.800 

Vacas 
ordenhadas 

(cab) 
16.000 16.500 16.000 16.000 16.000 

 
  18.800 17.500 

Fonte: Instituto Mauro Borges 
Data: 28/06/13 

 

Mesmo com a diversificação de produtos cultivados, a principal fonte de renda 

no campo ainda está baseada na pecuária, conforme os moldes tradicionais, 
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seguida pela criação de aves. 

 

1.3- DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDOS 

 

O município de Iporá (Mapa 2) está localizado a 220 km de distância de 

Goiânia, na Região Oeste do Estado de Goiás, na Microrregião de Iporá. Fazem 

parte desta microrregião dez municípios: Iporá, Israelândia, Diorama, Amorinópolis, 

Fazenda Nova, Jaupaci, Novo Brasil, Córrego do Ouro, Moiporá e Ivolândia. 

Sua população, segundo dados do obtidos no censo do IBGE3 2010, é de 

31.274 habitantes e a densidade demográfica do município é de 30,47 hab./Km².  

 

Mapa 2: Localização do município e área urbana de Iporá (GO) 
 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 2013 
Org.: QUEIROZ JÚNIOR, V. S. 2013. 

 

A área do município corresponde a 1.030 Km² e está localizado entre os 

paralelos 16º16'00'' e 16º39'20'' de latitude sul. Está a 50º56'45'' e 51º2'30'' de 

                                            
3 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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longitude oeste do meridiano de Greenwich. 

 

1.4- O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO E O PLANEJAMENTO URBANO EM 
IPORÁ (GO) 

 

O Arraial de Pilões teve sua fundação em 1748, pelos irmãos Filisberto e 

Joaquim C. Brant, que exploravam ouro em Minas Gerais e diamantes em Goiás 

(GOMIS, 1997). Como várias outras cidades do Estado de Goiás, Iporá surgiu 

através da prática do garimpo de pedras preciosas, principalmente diamantes, 

devido à grande disponibilidade deste mineral, sua fama chegou a ser reconhecida 

até pela coroa portuguesa (GOMIS, 1998, p. 56). Mas, com o declínio da extração 

mineral, o local passa a fazer o papel de entreposto comercial entre Vila Boa de 

Goiás e Cuiabá (MT) (GOMIS, 1998, p. 56).  

No ano de 1833, o arraial foi elevado a distrito de Vila Boa, passando a se 

chamar Rio Claro. No mesmo ano, o distrito foi transferido, por motivos 

principalmente ligados ao surto de febre amarela que se abateu sobre o lugarejo 

(GOMIS, 1998, p.60). 

O local escolhido foi às margens do córrego do Tamanduá, recebendo o 

nome de Itajubá, em 1936, por iniciativa de Odorico Caetano Teles, Joaquim de 

Toledo e Elpédio Paes. Mas foi oficializado pelo decreto-lei nº 557, em 30 de março 

de1938. 

Em 1943, Itajubá4muda novamente de nome, passando a se chamar Iporá. 

Sua emancipação política foi regulamentada através da lei estadual nº 249, 

recebendo o nome de Iporá em 19 de novembro de 1948.  

Na busca de um local para a sede do futuro município, considerou-se a 

topografia do terreno com o relevo aplainado, favorecendo, assim, o 

desenvolvimento do projeto urbanístico.  

Levou-se em consideração, além da topografia, a oferta de recursos hídricos e de 

                                            
4Após um estudo realizado pelo IBGE, foi constatada a existência, no Estado de Minas Gerais, de um 
município com o nome de Itajubá, sendo recomendada a alteração do nome do município, atualmente 
Iporá. 
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áreas próximas com grande potencial para o desenvolvimento da agricultura e da 

pecuária. Também foram representadas na bandeira do município, com destaque, as 

riquezas minerais (o ouro e o diamante), como pode ser observado (Figura 1). 

 

Figura 1: Bandeira do Município de Iporá 

 

 
 

                                 Fonte: Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Iporá 
                                 Data: 09/2013

Iporá, diferente de várias outras cidades, recebeu logo em sua fundação a 

preocupação com o traçado e ordenamento do espaço urbano, esta preocupação 

tem origem nas diversas viagens que Israel de Amorim realizava principalmente a 

Cidade de Goiás. O planejamento visava promover a ordem e organização do 

espaço local. A maioria das cidades se preocupa com o planejamento somente 

como forma de mitigar os problemas recorrentes.  
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Mapa 3: Projeto urbanístico da cidade de Iporá (GO)  

em 1949 e 2013. 

 

 

O jovem município surge com avenidas e ruas largas, quadras e lotes bem 

organizados e delimitados (Mapa 3). Buscou-se, neste momento, aplicar mudanças 

urbanísticas ainda pouco difundidas nas cidades do interior de Goiás. As quadras e 

avenidas são construídas obedecendo a estrutura em forma de tabuleiro. 

Devido ao relevo aplainado e a oferta de água, o local adaptou-se facilmente 

a esta estrutura de planejamento, tornando-se assim uma área muito promissora 

para a fixação de moradores. 
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Foto 1: Imagem aérea de Iporá (GO) Visão parcial da área central- década de 

1960 

 

 

 

Fonte: Acervo da Igreja Presbiteriana de Iporá (GO)  
Autor: Desconhecido. 

 

Até 1950, a área edificada, localizada onde atualmente estão a Avenida XV 

de Novembro e 24 de Outubro, era composta por dez quadras (Foto 1). Pode-se 

observar que o número de edificações existentes na década de 1960 já era 

considerável. Neste perímetro, encontrava-se a Igreja Católica denominada de 

Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, transferida do antigo distrito do Comércio 

Velho. 

Após o final da década de 1960, tem início a abertura de novos loteamentos; 

estes empreendimentos dedicaram-se mais à delimitação e venda dos lotes. Como 

consequência, observa-se que o planejamento e a infraestrutura deixaram a desejar. 

A área central de Iporá (Foto 2) possui diversos estabelecimentos comerciais 

e de prestação de serviços. A organização e o planejamento urbano desenvolvido 

em sua gênese se destacam, as quadras bem distribuídas facilitam a construção de 

edificações, outro fator é o ordenamento das vias públicas que facilitam o fluxo de 

automóveis e de pedestres.   
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Foto 2: Imagem aérea de Iporá (GO) Visão parcial da área central em 2009 

 
Fonte: GRAER PMGO5 
Data: 09/2009 

A seguir, serão expostos os momentos analisados para a compreensão do 

espaço urbano de Iporá como se vê atualmente. 

 

1.5- A TEMPORALIDADE 

 

A compreensão socioespacial requer do pesquisador a busca sistemática de 

diversas variáveis. Estas dão suporte ao que é visível. Reconhecer e classificar 

períodos distintos permitem a correta compreensão e a possibilidade de avaliar os 

fatos importantes existentes dentro das análises. 

Visto em sua particularidade - isto é, objetivado - e, portanto, com a sua 
cara geográfica, o tempo, ou melhor, as temporalidades, conduzem à noção 
de formação socioespacial [...]. Nesta, os diversos tempos concorrentes 
trabalham conjuntamente e todos recobram sua completa significação a 
partir desse funcionamento e dessa existência conjunta (SANTOS, 2006, p. 
89). 

 

A dificuldade de determinar as variáveis corretas exige a atenção do 

                                            
5 GRAER: Grupo de Rádio Patrulha de Goiás. 
   PMGO: Polícia Militar do Estado de Goiás 
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pesquisador. A escolha equivocada dos períodos afeta as análises, como esclarece 

SILVEIRA (2011, p.156) “[...] cada período histórico oferece um retrato diverso dessa 

incorporação ou, em outras palavras, um rendilhado de tempos dentro do tempo, de 

temporalidades num período”. 

A região Centro-Oeste, segundo Steinberger (2003) apud Silva (2005), 

apresenta as variáveis clássicas, destacando, dentre elas:  

- Os anos 70, marcados pelo início da adaptação do Cerrado à cultura da 
soja quando chegaram os pioneiros dessa cultura no Mato Grosso do Sul e 
foram implantadas as primeiras unidades de beneficiamento de grãos em 
Goiás; 

- Os anos 80, emblemáticos da expansão da soja e do milho dominados 
pelas tradings do mercado de commodities; e. 

- Os anos 90, quando se assistiu à consolidação do complexo de grãos 
carne com a participação de capitais internacionais e nacionais de grandes 
conglomerados do Sudeste e Sul do país (Grifos no original). 

 

A realidade na Região Oeste do Estado de Goiás possui suas divergências 

em relação à Região Sul e Sudoeste do Estado de Goiás. A delimitação do recorte 

temporal difere devido à lenta dinâmica econômica, principalmente na modernização 

da agricultura. A principal característica ainda é a agricultura tradicional e a pecuária 

extensiva. Dessa forma, o processo de transformação produtiva da Região Oeste de 

Goiás (tradicional e familiar) não é similar à encontrada, principalmente, na região 

Sudoeste (Moderna e Monocultora). 

A análise de Estevan (1997, p.134) apresenta-se mais próxima da realidade 

de Iporá, apesar de não tratar especificamente sobre o município, o autor aborda 

temporalmente o período de crescimento, destacando que o investimento dos “[...] 

recursos do governo federal, destinados ao custeio, comercialização e investimentos 

na agropecuária, foram volumosos, principalmente entre 1975 e 1983”. Esse período 

foi de grande dinamismo local. 

Apesar da análise de Estevan (1997) não ser especifica sobre a área 

estudada neste trabalho, pode se fazer uma relação, já que, na década de 1970, a 

microrregião recebeu incentivos para a melhoria da infraestrutura e da agricultura, 

passando a investir em cultivo de grãos, principalmente arroz e feijão (Gomis, 1998). 

Sendo assim, consideram-se três períodos relevantes para o município de 

Iporá e para a formação do seu espaço urbano: 
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- 1º (1833-1960): O primeiro é iniciado com a chegada dos moradores do 

decadente povoado do “Comércio Velho” ao distrito de Rio Claro, em 1833, 

sendo iniciada a ocupação baseada no extrativismo mineral e na 

agropecuária nos moldes tradicionais. Esta forma de exploração ainda resistiu 

após a emancipação do município, em 1948, permanecendo desta forma até 

a década de 1960, exceto pelo extrativismo mineral, após a proibição da 

exploração por parte dos garimpeiros; 

- 2º (1970-1980): O segundo refere-se à década de 1970 e ao início da 

década de 1980, representado pela chegada da pavimentação asfáltica da 

rodovia GO–060 que passa a ser a ligação de Iporá a Goiânia, à chegada da 

energia elétrica produzida na Usina de Cachoeira Dourada e investimentos do 

programa Polocentro no cultivo de grãos e na melhoria das propriedades 

rurais. Estes investimentos possibilitaram ao município desenvolvimento 

econômico local, destacando-se regionalmente; 

- 3º (1980-2010): O terceiro período encontra-se no fim da década de 1980 

até 2010, momento de redução de investimentos estaduais e federais para a 

infraestrutura e a agricultura, não somente em Iporá, mas em toda a 

microrregião, como destaca Estevan (1997, p. 134), ao afirmar que “no início 

da década de 1990, o crédito rural sofreu - a preços constantes de 1991 - 

violenta contração, atingindo níveis próximos aos da década de 1970, 

sofrendo decréscimo gradativo a partir de então [...]”. 

Neste sentido, busca-se delimitar estes períodos, como forma de direcionar a 

compreensão e a análise dos acontecimentos. Destaca-se que estes períodos 

refletem as análises e observações discutidas neste trabalho. 

 

1.6 - DIRECIONANDO A PESQUISA 

 

Os estudos urbanos realizados pelos geógrafos, inicialmente, tinham um olhar 

sobre as edificações e sobre a sociedade, bastante descritivas. Com o passar do 

tempo, a geografia urbana passou a incorporar análises cada vez mais detalhistas. A 

simples observação e descrição já não atendiam a demanda e os anseios dos 

pesquisadores. Os movimentos sociais e as transformações constantes na dinâmica 
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urbana despertaram, durante o processo de amadurecimento da geografia urbana, a 

busca pela compreensão da cidade e suas relações. 

Os elementos teóricos metodológicos pertinentes ao estudo do espaço 

urbano receberam contribuições importantes dos paradigmas clássicos, teórico-

quantitativo e crítico, aperfeiçoando as análises das condições urbanas nas cidades 

de diferentes portes. Vasconcelos (1997 p.15) destaca a contribuição de cada 

paradigma: 

 

1) No paradigma clássico: o sítio e a situação; a evolução urbana; as 
funções urbanas; os raios de ação das cidades; e a região de influência 
das cidades; 

2) No paradigma teórico-quantitativo: a classificação das cidades; a 
hierarquia das cidades; a distribuição das cidades segundo o tamanho; 
os sistemas de cidades; os padrões locacionais e espaciais. 

3) No paradigma crítico: o circuito superior e inferior; os elementos do 
espaço; a divisão territorial do trabalho; a divisão social do espaço; as 
formações socioespaciais.  

 

Ao analisar cada paradigma, percebe-se que os estudos em relação ao 

debate urbano foram se desenvolvendo junto com outras áreas do conhecimento 

geográfico, aprofundando-se de forma contínua e em direção a respostas mais 

concretas e complexas. Vale ressaltar que este movimento de análise da temática 

urbana ainda está longe de se esgotar, uma vez que a dinâmica urbana leva, junto 

ao debate dialético, a uma constante reflexão sobre este campo geográfico.  

Não se deve desconsiderar a observação, a quantificação e muito menos as 

relações sociais existentes dentro do espaço urbano para a correta compreensão de 

todos os fenômenos envolvidos. No entanto, é necessário buscar nos debates 

teóricos as ferramentas necessárias e, através destes, encaixar as colocações aos 

paradigmas.  

Ao analisar os aspectos urbanos, todos os atores envolvidos compartilharam 

a descrição de Cavalcanti (2001, p. 14), quando apresenta que a “paisagem urbana 

é o aspecto visível do espaço, é sua expressão formal, aparente. Enquanto 

dimensão formal, expressa o conteúdo, e as relações sociais que a forma. Assim, 

ela é histórica, social e concreta [...]”.  

Assim, percebe-se a intrínseca relação entre os diferentes paradigmas, uma 
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vez que a cidade é um elemento dinâmico e que está em constante transformação.  

Deve-se, primeiramente, compreender os elementos do espaço urbano. 

Corrêa contribui que: 

O espaço de uma grande cidade capitalista constitui se, em primeiro 
momento de sua apreensão, no conjunto de diferentes usos da terra 
justapostos entre si. Tais usos definem áreas, como o centro da cidade, 
local de concentração de atividades comerciais, de serviços e de gestão, 
áreas industriais, áreas residenciais distintas em termos de forma e 
conteúdo social, de lazer e, entre aquelas de reserva para futura expansão 
(CORRÊA, 2000, p. 7). 

 

Apesar de a referência supracitada ser direcionada a uma grande cidade, 

observa-se que as relações, sejam elas sociais ou econômicas, se assemelham 

independente do tamanho do local. Sendo assim, pode-se conceituar o espaço 

urbano, segundo Corrêa (2000, p.7), como um “complexo conjunto de usos da terra 

[...]”.  Ainda sobre este conceito, o autor complementa que “[...] o espaço urbano é 

simultaneamente fragmentado e articulado [...]”.  

O espaço fragmentado e articulado limita o acesso aos serviços disponíveis 

de forma homogênea, não oferecendo a todos o mesmo acesso aos elementos 

urbanos, tendo como consequência a segregação social. 

O processo de fragmentação da cidade caminha junto ao processo de 
mundialização, embora de forma contraditória. Homogênea e fragmentada, 
a cidade revela, ainda, a hierarquização dos lugares e pessoas como 
articulação entre morfologias espacial e social e esta estratificação revela as 
formas da segregação urbana (Carlos, 2007, p. 27). 

 

Os processos de segregação acentuam-se principalmente em cidades com 

maior nível de industrialização. As cidades brasileiras, de um modo geral, 

apresentam maior urbanização no momento em que as mesmas são atingidas pelo 

processo de industrialização.  

O processo de urbanização brasileiro está ligado, em sua maior parte, à 

industrialização, fator que promove uma reestruturação da cidade envolvida. É 

nesse momento que se pode perceber a diferenciação entre as classes, pois ocorre 

um incremento da população, com a migração no sentido campo-cidade, fato que 

ocorre com importância econômica maior da cidade do que o campo. No caso 

específico de Iporá, a mesma não se insere nesta realidade, tendo como mola 

propulsora a lei de terras. 
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As cidades brasileiras, quase que em sua totalidade, sofrem com diversos 

problemas, como por exemplo, os de ordem social e de ordem ambiental. A gênese 

deste problema está numa vertiginosa caminhada da população rural para os 

aglomerados urbanos, influenciada pelo discurso de uma vida melhor.  

O Estado de Goiás, de forma particular, sofreu devido a esta vinda 

desordenada de famílias de diversas partes do país. Estevan destaca que: 

As migrações nacionais foram responsáveis pelo ritmo de povoamento em 
Goiás, pois o surto de imigração estrangeira, conforme mencionado 
anteriormente, não encontrara pretendentes no território. No alvorecer do 
século, havia somente 1.328 estrangeiros no Estado, cuja maioria absoluta 
estava na extremidade meridional do sudeste (ESTEVAN 1997, p. 69). 

 

A construção de Goiânia e Brasília foi fundamental para este processo 

migratório, e, consequentemente, a urbanização do “sertão” dependia de novas 

formas de ocupação do espaço. Estevan complementa que: 

Para compreender a evolução das modificações estruturais no Estado, 
torna-se fundamental a pesquisa de algumas temáticas: de um lado, a 
edificação de Goiânia, a imigração e a concentração econômica na parte 
centro-sul do estado e, de outro, a evolução dos meios de transportes, o 
surgimento de centros comerciais e a acelerada urbanização regional 
(ESTEVAN 1997, p. 76). 

 

Ao analisar as colocações de Estevan, pode-se concluir que o processo de 

urbanização em Goiás sofreu diversas influências. As construções de ferrovias e de 

rodovias, além da apropriação do Cerrado para a agricultura e a pecuária, foram de 

vital importância para o desenvolvimento regional do Estado, mesmo com diferentes 

estágios de desenvolvimento em suas diferentes regiões.  

As áreas centrais das grandes cidades brasileiras eram ocupadas por 

pessoas influentes, com bons salários e com a oferta de todos os benefícios da 

infraestrutura local. A maior parcela da população residia nas áreas periféricas, em 

que era possível a posse ou aquisição de terrenos com preços acessíveis à 

população. Com menores valores, os trabalhadores enxergavam isto como um 

grande atrativo. Com pouca - ou quase nenhuma - infraestrutura, a condição de vida 

nestas áreas era precária. Campus Filho demonstra que:  

Nas cidades brasileiras, a reprodução espacial do processo elitista nacional 
de desenvolvimento, em suas vinculações, com o processo mais geral de 
industrialização e urbanização, é facilmente visível. A concentração de 
renda em poucas parcelas da população provocou uma concentração 
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espacial, em algumas partes da cidade, especialmente naquelas mais 
centrais (Campus Filho, 1992. p.45). 

 

Atualmente, percebe-se o movimento inverso desta realidade; as áreas 

centrais, antes ocupadas por casas luxuosas, com diversas áreas de lazer, foram 

transformadas em salas comerciais, prestadoras de serviços e moradias de 

trabalhadores assalariados. Esta inversão deve-se principalmente ao fato da 

precariedade que as áreas centrais da maioria das cidades sofreram, seja devido à 

violência, à poluição audiovisual ou pela facilidade dos meios de transporte 

particular. 

Atualmente, as áreas periféricas de grande parte das cidades estão sendo 

ocupadas por loteamentos de alto padrão, com segurança e serviços internos 

privados, com a localização afastada dos centros comerciais, buscando, com isso, o 

descanso e a segurança. Estas áreas possuem a presença de arborização e locais 

destinados ao lazer. Os moradores que passaram a residir nas áreas centrais, 

atualmente, têm residido em moradias localizadas nos fundos ou acima de 

estabelecimentos comerciais; a presença de cortiços visa atender a demanda dos 

trabalhadores que buscam residir próximos aos seus locais de trabalho, pontos de 

transporte coletivo e serviços públicos básicos. 

O espaço urbano é repleto de divisões; nele percebem-se fragmentos de uma 

sociedade individualista e capitalista, em que são emitidas as divisões de classes, 

com seus contrastes gritantes e severos. A população sofre devido à atuação dos 

agentes capitalistas que exercem influência sobre a cidade. Vale ressaltar que os 

trabalhos científicos levam-nos a discutir não mais a influência concernente às áreas 

centrais e periféricas, mas como ocorrem as diferenciações de áreas mais ou menos 

valorizadas. 

Isso faz com que o espaço urbano passe a ter um valor diferenciado e que, 

através desta variação, ocorra a ruptura das áreas, forçando o surgimento de áreas 

valorizadas e não valorizadas. Costa esclarece que: 

Para que a cidade cumpra bem o seu papel de espaço do capital, 
proporcionando um ritmo constante do ciclo produção–distribuição, é 
necessária uma organização do espaço, colocando cada elemento em seu 
lugar: a indústria, o comércio, o escritório, a escola, o rico, o pobre (COSTA, 
1998, p. 4). 
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Esta divisão leva as áreas a se diferenciarem devido à ação do capital nas 

mesmas: as áreas centrais com um valor e áreas periféricas com outra. A diferença 

dos valores é fruto da especulação imobiliária e os atores principais são os 

proprietários fundiários, promotores imobiliários e o Estado. 

Para elucidar a leitura dos usos e implicações dos elementos dentro da 

organização espacial, aplica-se o debate dialético, sendo o mais coerente e de maior 

diálogo com a dinâmica urbana, espaço influenciável/influenciador e de constante 

mutação, cujas transformações são dirigidas pela ação do capital sobre o espaço. 

No próximo capítulo será exposta a caracterização socioeconômica do 

município de Iporá, abordando dados demográficos, históricos e econômicos. 
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2- CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE IPORÁ 

 

A topografia privilegiada do município, a abundante oferta de recursos 

naturais e a localização estratégica favoreceram o desenvolvimento local e a fixação 

de parcela significativa de moradores oriundos de outros Estados, entre as décadas 

de 1930 e 1940, que buscavam terras de baixo valor para a prática da agropecuária. 

Migrantes paulistas, mineiros, matogrossenses, nordestinos -principalmente 
da Bahia – sem falar ainda dos goianos, foram chegando, dominados pelo 
delírio da “febre” do chão massapé e fascinados pelas matas chias de 
Bacuris, “gueirobas”, pateiros, tamboril, marinheiros e outras “marcas 
verdes” da “cultura de primeira” e símbolo da fartura (GOMIS, 1998, p.93). 

 

O aumento da população do município teve como fator motivador a relevante  

atuação de Israel de Amorim que divulgava os pontos positivos do local durante 

suas viagens. Como o local era propício para agricultura e com muitas espécies 

nativas passou a ser destino de muitos migrantes 

A seguir destacam-se os dados demográficos e o impacto do aumento 

populacional frente à estrutura local existente. 

 

2.1 CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ (GO) NO 
PERÍODO ENTRE 1940 A 2010. 

 

A população rural no Brasil de forma geral e em especifico em Iporá, até a 

década de 1960, manteve-se superior em relação à população urbana. Com a 

criação de leis que regulamentavam o direito de posse das propriedades rurais, o 

número de habitantes no campo passou a diminuir drasticamente.  

Em 1940, Iporá, de acordo com o Censo demográfico, possuía população 

rural superior a doze mil habitantes; em contrapartida, a população urbana não 

atingia 1.500 habitantes. A inversão destes números deu-se na década de 1970, 

período de grandes transformações no cenário nacional, com políticas voltadas à 

urbanização do Brasil. 

O que se constata é que a identidade do Iporaense está ligada a um 
processo migratório ocorrido em função de um processo econômico 
ocorrido quando do período do declínio do ouro e diamante na passagem 
para a economia agropecuária, com a formação de famílias que vão dar 
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esta identidade regional, ligadas a este novo processo econômico, pois esta 
cultura migratória influenciou os fatores de integração entre o espaço 
urbano e o rural, em decorrência desta nova atividade do século XIX na 
Região (SOUZA, 2012, p.97). 

 

Devido ao baixo valor das terras e à concentração das áreas produtivas nas 

mãos de alguns proprietários, com o Estatuto da terra (1964) e a promulgação da lei 

de usucapião que possibilitava a reivindicação da terra pelo cidadão, grande parte 

dos proprietários começaram a expulsar os meeiros e agregados, visto que a 

permanência destes trabalhadores poderia levar à perda de parte das propriedades 

rurais. Com isso, estes trabalhadores foram forçados a deixar o campo em direção à 

cidade. 

Parte da população rural passou a residir no jovem município. Além da 

população rural, os moradores eram formados por pessoas vindas da região do 

triângulo mineiro e de retirantes nordestinos (GOMIS, 2012). Israel de Amorim, 

prefeito de Iporá, um dos pioneiros, preocupado com os grandes coronéis e por 

interesses políticos particulares, buscou reduzir o tamanho das propriedades rurais 

do município. 

Esta busca se pautou, entre outros objetivos, no desejo de se realizar uma 

espécie de reforma agrária local. A grande parte da população rural local era 

formada por meeiros. Sobre essa afirmação, Carvalho (1974, p. 94) apud Santos-

Gareis (2004) relata que: 

As terras em abundância, e a oferta de emprego escassa e incerta deram a 
esse homem a liberdade de atender a dois senhores. O agregado tinha 
grandes obrigações pessoais associadas ao ajuste de trabalho, embora os 
fazendeiros também devessem arcar com alguns compromissos. 

 

Este ato de submissão ocasionava grandes prejuízos para o trabalhador rural 

já que não havia, por parte dos agregados, a possibilidade da acumulação de 

capital, pois sua renda estava sob o jugo do proprietário da terra. Isso quer dizer que 

o acordo entre o dono da terra e seus agregados possuía pesos diferentes, 

prevalecendo os interesses do patrão. 

Esta realidade se altera no início da década de 1970 de acordo com os dados 

do Censo demográfico do IBGE. Neste período, a população urbana de Iporá cresce 

(Gráfico 1) acompanhando a tendência nacional, ultrapassando nove mil habitantes. 
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No entanto, a população rural reduz, atingindo pouco mais de sete mil e 

quatrocentos habitantes.  

 

Gráfico 1: Percentual da população rural e urbana no município Iporá (GO) de 

1970 a 2010 

1970 1980 1991 2000 2010
percentual da pop. Urbana 56.78 79.3 86.03 90.07 91.27
Percentual da pop. Rural 43.22 20.7 13.97 9.93 8.73
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Fonte: Dados do Censo Demográfico do IBGE 2000 e 2010.  
Séries Históricas do IBGE 
Data: 05/07/2013 
 
 

Na verdade, esta realidade segue o padrão nacional: o êxodo rural e as 

políticas de urbanização e industrialização mudaram a característica da divisão 

populacional, promovendo a transição do rural para o urbano. A modernização e a 

presença de maior diversidade de infraestrutura no local promovia o aglomerado 

urbano frente ao rural.  

Os dados relacionados ao crescimento demográfico do município de Iporá 

(GO) (Gráfico 2), até o final da década de 1960, mantiveram-se quase inalterados. A 

maior parte da população residia no campo, sendo que a população rural 

ultrapassava doze mil habitantes. Em contrapartida, a população urbana não atingia 

dois mil habitantes. 

A presença crescente da oferta de serviços e as dificuldades existentes no 

campo favoreceram a vinda de novos moradores, com crescimento superior a vinte e 

dois por cento na década de 1970, como pode ser observado na Gráfico 2:  
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A maioria dos migrantes que chegavam a Iporá, na década de 1970, vinha 

com a esperança de conseguir um local para poder residir e trabalhar. Eram 

provenientes da zona rural e de cidades vizinhas. A administração municipal, neste 

período, incentivava a vinda de novas famílias para a cidade, através da doação de 

lotes e material de construção para a edificação de moradias populares nas áreas 

periféricas da cidade.  

 

Gráfico 2: Crescimento demográfico do município de Iporá (GO) Período 1940 a 

2010 

 

 
 

Fonte: Dados de 1940 e 1960, GOMIS (1997).  
Dados de 1970, 1980,1991. Séries Históricas do IBGE 
Dados de 2000 e 2010, Censo Demográfico do IBGE. 
Data: 05/07/2013 
 
 

Com as leis trabalhistas e as mudanças no direito de posse, grande parte dos 

trabalhadores rurais foi obrigado a deixar a vida no campo, e sendo obrigados a 

procurar trabalho em outras propriedades em que se necessitava de mão de obra, 

ou fora, em outras cidades. 

Iporá passa a centralizar alguns serviços e começa a contar com a presença 

de órgãos públicos e privados, como a Agência dos Correios (Foto 3), a Saneago, 

subestação de energia e Agência de atendimento ao cliente Celg e Agências 

bancárias, como: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do 
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Estado de Goiás (atualmente Banco Itaú). 

 

Foto 3: Primeira agência dos Correios em Iporá (GO). Final da década de 1960 

 

 
 

Fonte: Câmara municipal de Iporá 
Data: Década de 1950 
 

Os investimentos, durante as décadas de 1960 e 1990, potencializaram o 

desenvolvimento do local, uma vez que Iporá ainda sofria com problemas 

estruturais, como a falta de rede de esgoto, precariedade do sistema telefônico e 

iluminação pública deficiente. Borges aponta que: 

Uma marca desse período foi a ampliação do nível de urbanização, fruto 
das transformações ocorridas nas formas de produção agropecuária. 
Refletindo o boom econômico vivenciado na década de 1970, cidades como 
Iporá, Anicuns, Piranhas e São Luiz de Montes Belos experimentaram uma 
dinamização nos investimentos em equipamentos urbanos e na 
infraestrutura de comércio e serviços (BORGES, 2001, p. 95). 

Neste sentido, Iporá recebeu importantes investimentos, como a 

pavimentação da rodovia GO 3 (atualmente GO-060), em 1970, que liga Iporá a 

Goiânia, reduzindo, com isso, o tempo de viagem. Antes da pavimentação 

demorava-se até dois dias para se chegar à capital do Estado de Goiás (GOMIS, 

1998). Para Romano 

A necessidade premente de unificar o território pelos transportes foi objetivo 
de uma planificação, interligadas às estradas de ferro e construindo 



59 
 

 

 

rapidamente uma rede nacional de rodovias [...]. Com o avanço dos meios 
de transportes, se torna viável e possível o surgimento de pequenos 
aglomerados e vilas próximas às rodovias e ferrovias (ROMANO, 2006, p. 
86). 

A pavimentação da GO-060 (Foto 4), em 1970, proporcionou à cidade uma 

dinâmica ainda não vivenciada, as margens da rodovia no perímetro urbano passou 

a concentrar estabelecimentos comerciais e industriais.  

 

Foto 4: Visão parcial da GO-060, entrada de Iporá, em 2013. 

 

 
 

Fonte: Prefeitura de Iporá 
Autor: Desconhecido 
Acesso: 04/2013 

 

Além da valorização das margens da rodovia na cidade, o simples fato de se 

diminuir o tempo de duração da viagem à capital do estado favoreceu, juntamente 

com a diversificação do comércio, o processo de migração, a Iporá. Segundo 

Borges: 

A implantação do eixo viário traz consigo a transformação do espaço com 
fator de causa e efeito no processo de incorporação de novos territórios ao 
processo produtivo e sua incorporação à economia estadual e nacional. Tal 
processo revela-se dinâmico, trazendo em seu bojo um grande fluxo 
populacional que vai motivar o surgimento de novas cidades e 
estabelecimentos rurais e provocar o consumo intenso dos recursos 
naturais (BORGES, 2001, p. 18). 
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Com a difícil viagem antes da pavimentação, durante o período chuvoso era 

comum a presença de atoleiros e de processos erosivos, exigindo uma maior 

atenção por parte do motorista. Na Foto 5 é possível ver o caminhão Mercedes que 

realizava o transporte de passageiros de Iporá a Goiânia.  

No período da seca, o transtorno era o calor escaldante, tornando a viagem 

muito desconfortável, além da poeira intensa por todo o trajeto. A população que 

utilizava este meio de transporte possuía poder aquisitivo menor. 

 

Foto 5: Meio de transporte entre Iporá e Goiânia (GO). Meados da década de 

1960. 

 

 
 

Fonte: Câmara Municipal de Iporá.  
Data: Década de 1960 

 

A necessidade de se chegar mais rápido e com mais conforto desencadeou a 

demanda por voos até a capital do Estado, sendo, para isso, realizada uma escala, 

em Iporá, dos vôos entre Torixoréu (MT), Aragarças (MT) e Goiânia (GO). 

Devido ao valor da viagem, esse meio de transporte não era acessível a todos 

os moradores. Na Foto 6 é possível observar a população em geral, que se 

deslocava para o aeroporto para ver as aeronaves que pousavam em Iporá. A 
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curiosidade, tanto de crianças como de adultos, em relação ao avião transformava o 

pouso e a decolagem dos mesmos em um espetáculo pouco comum na rotina da 

cidade. 

Foto 6: Moradores no aeroporto de Iporá (GO) em meados da década de 1960 

 

 
 

Fonte: Câmara Municipal de Iporá.  
Data: Década de 1960 

 

Com a pavimentação e o aumento do número de automóveis, a utilização do 

transporte aéreo diminuiu consideravelmente, sendo suspensa a escala semanal de 

aviões em Iporá, por falta de passageiros (GOMIS, 1998). 

A chegada de energia elétrica gerada na Usina de Cachoeira Dourada foi 

outro marco importante para a cidade. A energia recebida beneficiou a população de 

forma geral. Antes da construção desta Usina, Iporá era abastecida pela PCH6 

Cachoeirinha e por motores estacionários. 

A energia produzida na PCH em Iporá não atendia à demanda de todos os 

moradores, sendo alterada esta realidade com a vinda da energia de Cachoeira 

Dourada, na década de 1970. 

                                            
6 Pequena Central hidrelétrica. 
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As residências consomem a maior parte da energia no município de Iporá, 

com o consumo total entre 11.290 e 14.220 Mwh. Em segundo lugar está o setor 

comercial, com consumo variando entre 3.620 5371 Mwh. Em terceiro, tem-se o 

consumo rural, com 2.646 e 3.387 Mwh e, em quarto lugar, o consumo industrial, 

variando entre 1.180 e 1.810 Mwh, como pode ser observado no Gráfico 3.  

 

Gráfico 3: Consumo de energia elétrica no município de Iporá (GO) - 1999 a 

2008 
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Fonte: Instituto Mauro Borges. 
Acesso: Novembro de 2013 

 

Com a maior oferta de energia elétrica na cidade, o número de consumidores 

que passam a aproveitar esse benefício aumenta consideravelmente. Muitos 

moradores começam a adquirir eletrodomésticos, como por exemplo, geladeira, 

liquidificador, além de produtos como chuveiros elétricos, televisores, entre outros, 

favorecendo a instalação de lojas de eletrodomésticos na cidade. 

Além da eletricidade, outro importante benefício conquistado foi a instalação 

do sistema de distribuição de água tratada e, posteriormente, a rede de esgoto 

(Gráfico 4). Até a sua implantação, a água que abastecia as residências era tirada 

de cisternas ou do Córrego Tamanduá. A rede foi implantada na área central de 
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Iporá, no período de 1973 a 1977.  

De acordo com os dados expressos na (Gráfico 4), nota-se o acréscimo da 

porcentagem de domicílios atendidos com água tratada, passando de 42%, em 

1991, para 86% das moradias em 2010. Entre 1993 e 1997, foi ampliada a 

distribuição de água tratada em Iporá, elevando o índice local. 

 

Gráfico 4: Percentual de moradores com acesso à água tratada e coleta de 

esgoto - 1991-2010 

 

 
 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico - 1991 e 2010 
Data: 05/07/2013 
 
 

A coleta de esgoto doméstico passou a ser realizada em 2010, atendendo 

pouco mais de 24% das residências. A rede coletora de esgoto atende a área 

central, sendo que nos bairros periféricos é comum o uso de fossas negras como 

locais de destino dos dejetos domésticos.   

Ao analisar o crescimento demográfico da microrregião de Iporá, percebe-se 

que Iporá se destaca demograficamente em relação aos outros municípios, com 

população superior a trinta mil habitantes, apesar de sofrer na última década com a 

redução da população total, como os outros municípios pertencentes à microrregião, 

que possuem população urbana individual inferior a dez mil habitantes. 

Com poucos investimentos destinados à região Oeste do Estado de Goiás, 

pode-se observar (Tabela 3) que todos os municípios da microrregião têm sua taxa 
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de crescimento reduzida. A dinâmica socioeconômica destas cidades apresentam 

baixos índices, de certa forma influenciando negativamente no interesse dos 

moradores locais pela permanência nas cidades. 

 

Tabela 3: Os municípios que perderam população na microrregião de Iporá 

(GO)- Período entre 2000 e 2010 

 
MUNICIPIOS POP. 

TOTAL 
2000 

POP. 
TOTAL 
2010 

TAXA DE 
CRESCIMENTO 

2000/2010 

CRESC. 
POPULACIONAL 

2000/2010 

Amorinópolis 4.145 3.607 -12,97 -538 
Córrego do Ouro 2.973 2.629 -11,57 -344 
Diorama 2.498 2.479 -0,76 -19 
Fazenda Nova 7.093 6.318 -10,92 -775 
Iporá 31.300 31.274 -0,08 -26 
Israelândia 3.004 2.888 -3,86 -116 
Ivolândia 2.992 2.663 -10,99 -329 

Jaupaci 3.154 3.000 -4,88 -154 
Novo Brasil 4.181 3.516 -15,90 -665 
Moiporá 2.023 1.763 -12,85 -260 

Fonte: Associação Transparência municipal 2012 
Data: 27/03/2014 

Os dados demonstram que a região Oeste, de forma geral, além da taxa de 

crescimento reduzido, também sofre com a diminuição do crescimento populacional. 

Essa redução, no caso específico de Iporá, é observada por Silveira (2012), que 

destaca que: 

Um caso emblemático é a migração de moradores do município de Iporá - 
um dos polos da região oeste - para o município de Rio Verde - polo da 
região sudoeste, em busca de melhores oportunidades em termos de 
trabalho, ensino superior de melhor qualidade, áreas da saúde mais 
especializada, dentre outros benefícios que atraem a população (SILVEIRA, 
2012 p. 182). 

 

No início, Iporá contava com o Hospital Evangélico. Posteriormente, em 

meados da década de 1970, o hospital São Paulo e Cristo Redentor foram 

inaugurados. Já no final da década de 1980, têm início as atividades do Hospital 

Municipal. Com a presença destas Unidades de Saúde, Iporá passa a ser destino de 

moradores da região em busca de atendimento. 

Iporá destaca-se perante os municípios limítrofes, concentrando razoável 
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número de serviços hospitalares. O número de hospitais na cidade é superior se 

comparado com outras cidades da microrregião, como pode ser observado na 

(Tabela 4). Os principais serviços oferecidos são exames laboratoriais, consultas, 

internações e cirurgias.  

Tabela 4: Número de hospitais disponíveis na microrregião de Iporá (GO), entre 

2000 e 2010 

MUNICÍPIO 2000 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Amorinópolis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cachoeira de Goiás - - - - - - - - - 

Córrego do Ouro 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Fazenda Nova 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Iporá 5 5 4 5 5 5 4 4 4 

Israelândia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ivolândia 1 1 1 1 1 1 - 1 1 

Jaupaci 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Moiporá - - - - - - - - - 

Novo Brasil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL: 10 14 14 11 12 12 11 10 11 11 

FONTE: Instituto Mauro Borges 
Acesso: 05/2013 

 

Atualmente, Iporá conta com três hospitais particulares, sendo que um deles 

(Hospital Cristo Redentor) não funciona em regime de Internações, sendo oferecido 

somente atendimento em consultórios. De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde, entende-se que para o atendimento de forma mais eficaz deve ser 

respeitada a proporção de um médico para cada 1000 habitantes.  

Atualmente, Iporá conta com mais de 25 médicos prestando atendimento, 

além de possuir oito laboratórios de análises clínicas, consultórios de atendimentos 

psicológicos, odontológicos, fonoaudilógicos, dermatológicos, entre outros. Mesmo 

com a vinda de vários profissionais de diversas especialidades médicas, Iporá sofreu 

redução do número de leitos, principalmente com o fim das internações no Hospital 

Cristo Redentor. Essa redução não chegou a afetar a qualidade do atendimento aos 

pacientes, como pode ser observado na Tabela 5.  

A oferta de atendimentos clínicos, em Iporá, seja em hospitais particulares ou 

no Hospital Municipal, ainda é realizada na grande maioria por clínicos gerais, 
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levando os pacientes com casos mais graves ou com a necessidade do uso de 

equipamentos modernos, U.T.I.7 ou de exames avançados a se dirigirem a Goiânia 

para dar prosseguimento aos tratamentos. 

 

Tabela 5: Número de hospitais e leitos disponíveis em Iporá (GO), entre 2000 e 

2009 

  2000 2001 2003 2006 2007 2009 
Hospitais (nº) 5 5 4 5 5 4 

Leitos (nº) 331 331 291 203 203 148 

Fonte: Instituto Mauro Borges 
Os dados de 2003 referem-se à posição de maio. Os dados de 2006 referem-se à posição de junho.  
Os dados de 2007 referem-se à posição de fevereiro.  Os dados de 2009 referem-se à posição de 
janeiro.  
 

A localização dos estabelecimentos hospitalares e laboratoriais está 

concentrada nas proximidades da Avenida Pará (Mapa 4). Estas unidades de 

atendimentos e de realização de exames foram sendo edificadas próximas aos 

locais com maiores fluxos de pessoas, além de desfrutarem dos benefícios 

estruturais existentes situados na área central da cidade. 

O Hospital Municipal de Iporá, por sua vez, encontra-se no Bairro Mato 

Grosso, distante do centro. Após sua construção, outros benefícios públicos ligados 

à saúde foram construídos, como por exemplo, a central de atendimento do SAMU8, 

que é responsável pelo atendimento e transporte dos pacientes provenientes de 

acidentes para o hospital.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 Unidade de Tratamento Intensivo. 
8 Serviço de atendimento móvel de urgência. 
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Mapa 4: Localização dos estabelecimentos Hospitalares e Laboratoriais de 

Iporá (GO) - 2010 

 

 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Iporá (GO) 
Org. dos dados: CHAGAS, Frank Luiz R. 
Trabalho de campo 01/2014 
 

Mesmo com essas limitações, do ponto de vista das especialidades médicas, 

Iporá (GO) possui oito unidades do PSF9 espalhadas pelos bairros da cidade. A 

função destes postos é o atendimento primário através de: acompanhamento a 

pessoas com doenças ligadas a problemas de pressão arterial, diabetes e colesterol; 

atendimento e encaminhamento a cirurgias; prevenção da mortalidade infantil; 

acompanhamento pré-natal, entre outros.  

Com a atuação dos PSFs, observa-se no Gráfico 5 que a taxa de mortalidade 

infantil de Iporá vem decrescendo constantemente, com investimentos federais, 

estaduais e municipais voltados ao atendimento de forma preventiva. 

                                            
9 Programa de assistência à saúde da família 
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Gráfico 5: Taxa de mortalidade infantil do município de Iporá de 1990 a 2010 

(por 1.000 nascidos vivos) 
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Fonte: Instituto Mauro Borges 
Data: 05/07/2013 
 

Os programas sociais, atualmente, são ferramentas importantes para esta 

redução, já que para se receber o benefício o usuário deve obedecer e cumprir 

certas exigências, entre elas o acompanhamento da saúde por parte dos agentes de 

saúde do município. Com campanhas periódicas e com benefícios sociais, o número 

de crianças desnutridas em Iporá estava em declínio, como se observa na Gráfico 6 

acompanhando a tendência nacional: 

Gráfico 6: Proporção de crianças menores de dois anos desnutridas em Iporá 

entre 1999 e 2010. 
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Fonte: ODM 
Data: 05/07/2013 
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Além de contar com os hospitais particulares e o público, está em fase de 

liberação a Unidade de Pronto Atendimento, que visa atender a pacientes de Iporá e 

de outros municípios. Sua função, além de oferecer atendimento rápido e 

especializado, é reduzir o número de pacientes encaminhados ao Hospital 

Municipal. Já o Centro de Hemodiálise, que tem como iniciativa o setor privado, 

destina-se ao tratamento de pessoas com doenças renais crônicas, mas, até o 

momento, ambas não estão em funcionamento, devido a problemas burocráticos. 

 

2.2- A EDUCAÇÃO EM IPORÁ (GO) 

 

A educação também teve papel fundamental no processo de estruturação do 

município (GALLI, 2007), com a presença de escolas públicas e particulares. A rede 

escolar de Iporá recebe alunos da cidade e da zona rural. Os índices de 

alfabetização crescem constantemente. Atualmente, o índice de alfabetização no 

município ultrapassa 80% da população, como pode ser observado no Gráfico 7: 

 

Gráfico 7: Taxa de alfabetização do município de Iporá-GO 

 1991 a 2010 
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Nota: Pessoas de 10 anos ou mais de idade. 
Fonte: Instituto Mauro Borges 
Acesso: Novembro de 2013 
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A redução do número de alunos em Iporá (Tabela 6), seja ela causada devido 

à taxa de natalidade ou pela migração, causou sérios impactos na rede de ensino 

como o fechamento de escolas e a redução do número de salas, influenciando 

diretamente na quantidade de estudantes matriculados e frequentes nas escolas 

(Gráfico 8).  

 

Tabela 6: Dados referentes à educação em Iporá (GO) Período entre 2000 a 

2007 

 2000 2002 2004 2006 2007 

Alunos da Educação Pré-Escolar 776 518 851 634 583 
Alunos do Ensino Fundamental 7.106 5.854 5.403 5.371 4.789 
Alunos do Ensino Médio / Normal 2.173 1.476 1.443 1.626 1.547 
Alunos do Ensino Especial 94 82 79 75 119 
Alunos da Educação Jovens / Adultos 1.032 1.900 1.577 1.059 686 
Alunos da Creche - 572 462 380 314 

Fonte: Instituto Mauro Borges 
Acesso: Novembro de 2013 

 

O efeito cascata, inicialmente, promoveu a demanda pelo preenchimento das 

vagas ociosas nas escolas, o fechamento de salas de aulas em todos os níveis e, 

posteriormente, o fechamento de estabelecimentos tradicionais de ensino em Iporá 

(Tabela 7). 

Tabela 7: Unidades de ensino em atividade no município de Iporá (GO) de 2000 

a 2007 

 2000 2002 2004 2006 2007 

Escolas em Atividade 47 36 39 33 31 
Salas de Aula 249 230 259 235 208 
Docentes 484 475 500 503 *** 
Total de Alunos 11.725 11.055 9.815 9.145 8.038 

Fonte: Instituto Mauro Borges 
Acesso: Novembro de 2013 
*** Dados não disponibilizados.  

 

Além de instituições de ensino fundamental e médio, Iporá possui duas 

unidades de ensino superior (Quadro 1), sendo que a mais antiga foi a FECLIP, 

criada em 1988, sendo posteriormente transformada em UEG. 
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Gráfico 8: Taxa de frequência e conclusão no ensino fundamental em Iporá 
(GO) 1991-2010 

 
 

 
 
 

                    Fonte: ODM  
                    Data: 14/05/2013 
 

Seus cursos são voltados para a formação de professores (Licenciatura), 

como resultado de políticas públicas voltadas ao acesso e popularização do ensino 

superior. Com a diversidade dos cursos disponíveis na região, o que se observa é a 

diminuição dos alunos que prestam o vestibular (Gráfico 9). 

Gráfico 9: Concorrência no processo seletivo para ingresso nos cursos de 

licenciatura da UnU Iporá (2006/2013*) 

Fonte: Site do núcleo de seleção da UEG 
*2012: Não Disponibilizado a concorrência. 
Organização dos dados: Chagas, Frank Luiz R. 
Acesso: 06 de fevereiro de 2014 
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A redução do número de candidatos a disputar uma vaga nesta instituição 

tem acompanhado uma tendência nacional, quando se trata de cursos de 

licenciatura. O Jornal on-line Estadão destacou que: 

Em 2007, último dado disponível no Ministério da Educação (MEC), 70.507 
brasileiros se formaram em cursos de licenciatura, o que representa 4,5% 
menos do que no ano anterior. De 2005 a 2006, a redução foi de 9,3%. E a 
situação é mais complicada em áreas como Letras (queda de 10%), 
Geografia (menos 9%) e Química (menos 7%). Em alguns Estados, faltam 
professores de Física, Matemática, Química e Biologia. 

 

Isso se reflete devido a pouca valorização para com os profissionais da 

educação; cursos existentes na unidade como o de licenciatura plena em letras 

geografia e história correm o risco de serem fechados devido à baixa procura.  

A FAI - Faculdade de Iporá (Foto 7) foi inaugurada no início da década de 

2000. Esta instituição de ensino surge como opção aos estudantes de Iporá e região 

que não desejavam cursar a licenciatura.  

 

Foto 7: Visão parcial da Faculdade de Iporá em 2013 

 

 
 

Fonte: Acervo pessoal – 2013 
Autor: CHAGAS, Frank Luiz R. 

Os cursos oferecidos, inicialmente, foram de Administração de Empresas e 
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Marketing, e, posteriormente, Contabilidade.   Devido à oscilação na procura pelos 

cursos existentes durante sua estruturação, a oferta dos cursos sofreu alterações. 

Os cursos com baixa concorrência foram trocados por cursos mais atrativos. 

O Instituto Federal Goiano (Foto 8) também tem desempenhado papel 

importante no aprimoramento intelectual. Vale destacar que o IF em Iporá ainda está 

recebendo a infraestrutura para ofertar outros cursos, além dos que já estão sendo 

oferecidos. São ofertados no Instituto cursos de nível técnico em Química, 

Informática, Agropecuária e Secretariado; Licenciatura em Química e, tecnólogos em 

Agronegócio, análise e desenvolvimento de sistemas e bacharel em Agronomia 

 

Foto 8: Instituto Federal Goiano Campus de Iporá - 2013 

 

 
 

Fonte: Secretária de comunicação da Prefeitura de Iporá 
Autor: Desconhecido 
Data: 2013 

 

Além destas instituições de ensino, Iporá ainda conta com o SENAC (Foto 9), 

polos de ensino a distância (Ead) UNOPAR, UNIP e ANHANGUERA INTERATIVA. 

A clientela destes polos é voltada para a formação de tecnólogos e pedagogos. 

Estas instituições são importantes para o aumento do número de pessoas 

com formação superior, elevando, com isso, não só o nível cultural, mas também 
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favorecendo a capacidade individual de cada cidadão buscar melhores condições de 

renda e trabalho. 

 

Foto 9: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Iporá Goiás 2012 

 

 
 

Fonte: Senac.go 
Acesso: 07/02/2014 
Autor: desconhecido 

 

Tanto as instituições de ensino fundamental e médio, quanto às de nível 

superior, sejam elas de ensino presencial ou à distância, são importantes para a 

mudança dos dados relativos a formação acadêmica da população. 

Estas instituições de ensino superior atraem estudantes de diversas cidades, 

como Palestina de Goiás, Caiapônia, Amorinópolis, Diorama, Montes Claros, 

Arenópolis, Piranhas, Bom Jardim de Goiás, Israelândia, Jaupaci, São Luiz dos 

Montes Belos e Ivolândia. 
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Quadro 1: Unidades de ensino superior e cursos oferecidos em Iporá (GO) 

2013 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE 
IPORÁ 

INSTITUTO FEDERAL 
GOIANO 

Licenciatura em 
Matemática 

Administração Licenciatura em Química 

Licenciatura em História Ciências Contábeis Tecnologia em 
Agronegócios 

Licenciatura em 
Geografia 

Pedagogia 
 

Técnico em Informática 

Licenciatura em 
Letras 

Agronegócios Técnico em Química 

Licenciatura em Biologia Análise e 
Desenvolvimento de 

Sistemas 

Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de 

Sistemas 
 Gestão 

Ambiental 
Técnico em Secretariado 

 Gestão  
Hospitalar 

 

Organização dos dados: CHAGAS, Frank Luiz R. 
Fontes: Site da Universidade Estadual de Goiás 04-2013 
Site da Faculdade de Iporá 04-2013 
Site do Instituto Federal Goiano 04-2013 

 

O transporte dos estudantes é feito com o custeio das despesas, em alguns 

casos, pela prefeitura das respectivas cidades ou, em outros, pelos próprios alunos. 

O valor das mercadorias, a diversificação de produtos e o número de 

estabelecimentos comerciais, se comparados aos municípios do entorno, de certa 

forma influencia no deslocamento de consumidores de outras cidades da 

microrregião em direção a Iporá para realizar compras no comércio ou na busca por 

prestadores de serviços. 

 

2.3- DADOS ECONÔMICOS DE IPORÁ 

 

Sobre a taxa de atividade em Iporá (GO), o Atlas do Desenvolvimento 

Humano destaca que: 

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais 
(ou seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa), 
passou de 65,01% em 2000 para 66,13% em 2010. Ao mesmo tempo, sua 
taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente 
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ativa que estava desocupada) passou de 10,17% em 2000 para 3,91% em 
2010 (Atlas do Desenvolvimento Humano, pág.14). 

 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano, em 2010, das pessoas 

ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais (Gráfico 10), 20,29% trabalhavam no 

setor agropecuário, 0,06% na indústria extrativa, 5,71% na indústria de 

transformação, 7,52% no setor de construção, 1,62% nos setores de utilidade 

pública, 16,56% no comércio e 45,01% no setor de serviços. 

 

Gráfico 10: Percentual de trabalhadores com idade igual ou superior a 18 anos 

em Iporá no ano de 2010 

 

 
 

Fonte: PNUD 2013 
Organização dos dados: CHAGAS, Frank Luiz. 

 
 

De acordo com os dados do PNUD, em Iporá, 66% da população é definida 

como economicamente ativa; já a população considerada economicamente não ativa 

corresponde a 34%, como pode ser observado no Gráfico 11. 
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Gráfico 11: População Economicamente ativa e inativa. Iporá (GO) 2010 

 

 

 

               Fonte: PNUD 2013 
               Organização dos dados: CHAGAS, Frank Luiz. 
               Data: 14/05/2013 
 

Ao comparar o Índice de Desenvolvimento Humano em Goiás (Gráfico 12) e 

em Iporá (Gráfico 13), percebe-se que os dados disponíveis demonstram que os 

índices do IDH-M do município, de longevidade e educação, são melhores do que os 

do Estado, de certa forma influenciados pelas políticas de prevenção nos postos de 

saúde e do incentivo à cultura. Destes, o único índice em que o município não se 

destaca é o de renda, tendo evoluído constantemente se comparado os dados de 

1991, 2000 e 2010.   
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Gráfico 12: Índice de Desenvolvimento Humano do estado de Goiás. 

 

 
 

Fonte: Instituto Mauro Borges 
Fonte: PNUD 2013 
 

Os investimentos em saúde, educação, saneamento básico ainda são 

insuficientes para oferecer à população, de forma geral, uma vida mais digna e 

saudável, como em grande parte dos municípios brasileiros. Os índices de 

desenvolvimento humano em Iporá (Gráfico 13) havia melhorado na década de 2000 

se comparados a 1991, de forma relativamente discreta. Ao se analisar os dados de 

2010, podem ser observados que o IDH-M e a Educação sofreram decréscimo, se 

comparado aos dados de 2000. 

Os Índices de Desenvolvimento Humano estaduais também sofreram 

reduções. A educação sofreu maior redução, de certa forma influenciada pelos 

dados dos municípios. 

O município de Iporá possui seu Índice de Desenvolvimento Humano10 

considerado como Médio. Isso é refletido principalmente pela taxa de longevidade e 

de renda. Apesar de a economia local estar baseada no comércio e na prestação de 

serviços, o custo de vida é baixo. 

 

                                            
10 Classificação segundo IDH: Elevado (0, 800 e superior), Médio (0, 500 - 0, 799), Baixo (abaixo de 
0, 500). 
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Gráfico 13: Índice de Desenvolvimento Humano de Iporá-Go 

 

 
 

Fonte: Instituto Mauro Borges 
Fonte: PNUD 2013 
 

A prefeitura busca destacar outras potencialidades do município, como o 

turismo, os voos de parapente, competições de MotoCross e de ciclismo, que 

acontecem, geralmente, no Morro do Macaco (Foto 10).  

O local é considerado por vários adeptos um dos melhores lugares para a 

prática destes esportes no Brasil, já sendo realizadas diversas competições a nível 

estadual e também nacional. 
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Foto 10: Morro do Macaco em Iporá (GO) - 2012 

 

 
 

FONTE: Site da prefeitura Municipal de Iporá 
Autor desconhecido.  
Data: 2012 
 

A festa da Padroeira da cidade oferece aos moradores e turistas eventos 

religiosos, além de entretenimentos variados (boates, parque de diversões e 

lanchonetes) e também produtos diversos a preços populares (roupas, calçados, 

bijuterias, produtos de decoração, de cozinha etc.). Ainda acontecem anualmente 

festas como o Carnaval e encontro de Motociclistas, no Lago Municipal Pôr do Sol, 

área destinada à realização de eventos culturais e para a prática de esporte e lazer, 

como pode ser visto na (Foto 11). 

Estes eventos esportivos e culturais têm por parte da comunidade e da 

liderança política local um papel importante dentro de ações de dinâmica econômica 

e do turismo, sendo uma alternativa extra para a economia local.  
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Foto 11: Visão parcial do lago por do sol, Iporá (GO) 2008 

 

 
 

Fonte: Site da Prefeitura de Iporá 
Autor: Desconhecido 
Acesso: 04/2013 
 

Ao analisar as características do município, percebe-se que Iporá, passou por 

diversas transformações. Estas mudanças podem ser analisadas através do viés 

político; temos como característica a concentração do poder nas mãos de poucos, 

principalmente os proprietários de terras locais, explorando o trabalho braçal de seus 

agregados (GOMIS, 1998). Outra mudança surge com a migração de parte da 

população rural para a cidade. Com o aumento da população, torna-se necessário 

ampliar a infraestrutura local. 
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3-ANALISANDO O ESPAÇO URBANO DE IPORÁ 

 

Partindo do pressuposto de que após a transferência do povoado para as 

margens do Córrego Tamanduá, o planejamento e a organização foram fatores 

presentes, o que se observa é a descontinuidade do tracejado nas áreas periféricas. 

Em seguida, apresenta-se como ocorreu o processo de expansão urbana e as 

consequências atuais ocorridas em detrimento ao planejamento inicial. 

 

3.1 – A EXPANSÃO URBANA EM IPORÁ (GO) 

 

A parte central da cidade foi ocupada de forma lenta e gradual. Mesmo com a 

ocupação dos lotes na parte central, iniciada na década de 1950, atualmente ainda 

são encontrados lotes vazios. Estas áreas ficam a mercê do interesse de seus 

proprietários. 

Com a vinda de moradores das cidades vizinhas, principalmente na década 

de 1970, Iporá passa por um intenso processo de imigração. Com políticas 

assistencialistas, os líderes políticos ofereciam lotes aos imigrantes das cidades 

vizinhas em áreas periféricas, além de disponibilizar os automóveis da prefeitura 

para o transporte dos moradores e dos utensílios domésticos atraindo moradores de 

outras cidades para o local.  

Na década de 1970 e 1980, esta política assistencialista promovida pela 

prefeitura municipal resultou em um crescimento demográfico significativo. A 

população urbana de Iporá passa de 1.621 habitantes, em 1960, para 9.766, em 

1970. Na década seguinte, a população ultrapassa os 21.607 habitantes. Na década 

de 1990, a população urbana supera a marca de 25.540 moradores. 

No caso especifico de Iporá, desde sua emancipação, a divisão das 

propriedades rurais foi delimitada, dificultando o surgimento dos latifúndios. Sobre 

esta afirmação, Souza comenta que: 

A atividade econômica que Israel Amorim incentivava era a agropecuária, 
pois tinha aspirações políticas eleitorais e quanto mais ele dividisse e 
assentasse agricultores nas terras em pequenas propriedades, a população 
cresceria, representando o aumento do número de eleitores e, em 
consequência, abreviaria a emancipação política de Itajubá. Para realizar o 
seu projeto, Israel Amorim contava com duas situações a seu favor, que era 
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muita terra e o poder político, que lhe deu apoio e assessoria sobre o seu 
projeto (SOUZA, 2012, p. 125). 

 

Além da natalidade, outro agente para esta transformação foi a imigração da 

população da zona rural que sofreu uma redução de quase sete mil habitantes.  

Com este acentuado crescimento, a necessidades de novas áreas para a edificação 

de moradias e a oferta de transporte à capital do estado, tornou-se, assim, um elo 

importante que promoveu uma dinâmica local ainda não vivida.  

Ao analisar o Mapa 5, pode-se observar a expansão e a ocupação das áreas 

urbanas de Iporá. 

 

Mapa 5: Expansão urbana em Iporá (GO): Ano de implantação dos 

loteamentos. 

 

 

As áreas que concentram o maior número de indivíduos em Iporá ficam 

próximas ao centro da cidade; nestas localidades, encontram-se a maioria das 
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repartições públicas federais, estaduais e municipais, como: INSS, DETRAN, 

Prefeitura municipal, Câmara Municipal e Agências bancárias, além dos principais 

estabelecimentos comerciais.  

A maior parte da população reside ainda nos loteamentos criados entre 1949 

e 1970. Ao analisar estes números, podem ser destacadas certas características: o 

município teve o acrescimento de vinte mil habitantes entre 1960 e 1980, de acordo 

com os dados do Censo do IBGE.  

Mas, como o espaço urbano sofre influência dos agentes capitalistas, 

percebe-se através de visitas a campo que os loteamentos abertos em Iporá a partir 

da década de 1980 não foram acompanhados de estudos de viabilidade. A realidade 

pouco se alterou. A maior parte da população que reside nos loteamentos criados 

até a década de 1970 é beneficiada com infraestrutura e maior valorização, se 

comparados aos loteamentos abertos após a década de 1980. 

Com o objetivo de investir em terrenos urbanos, muitos compradores deixam 

os mesmos à espera de melhorias em infraestrutura, caso ainda não existam no 

empreendimento, agregando valor ao imóvel. Com a possibilidade do parcelamento 

para a aquisição dos mesmos, além dos especuladores, pessoas com o objetivo de 

adquirir uma residência para morar investem no local. 

Esta prática especulativa tende a prejudicar o conjunto urbano, afetando 

assim os moradores próximos aos imóveis, pois os terrenos baldios influenciam na 

questão sanitária, segurança pública e na busca por melhorias estruturais. 

Além da área central de Iporá, destacam-se outros 21 loteamentos com taxa 

de ocupação (Mapa 6) superior a 90%. Dentre eles estão a Vila Itajubá I e II, 

Loteamento Planalto I e II, Vila Redentora, Chiquinho Urias, Vila São Vicente, 

Loteamento Planalto, Vila Cascalheira, Jardim das Oliveiras, Loteamento e 

expansão Moreira, dentre outros. 
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Mapa 6: Taxa de ocupação do solo em Iporá (GO) 2011. 

 

 

 

A renda média, de acordo com os dados do Censo de 2000, gira em torno de 

um a dois salários mínimos, valor pouco atrativo para a vinda ou fixação da 

população economicamente ativa. No mapa 7, observa-se a distribuição da renda 

em Iporá por setores censitários.  

Ao verificar distribuição da renda (Mapa 8), percebe-se que a parte central 

concentra o maior número de moradores com renda nominal mensal11superior a 

vinte salários. Devido ao processo de uso e ocupação, observa-se que as 

informações sobre a distribuição de renda se condensam nas áreas com maior 

índice de uso e ocupação. Neste sentido as áreas centrais possuem as maiores 

                                            
11 De acordo com Censo Demográfico 2000, Agregado por Setores Censitários dos Resultados do 
Universo pág. 15: Considerou-se como rendimento nominal mensal a pessoa de 10 anos ou mais de 
idade, responsável pelo domicílio particular permanente, a soma do rendimento nominal mensal de 
trabalho com o proveniente de outras fontes. 
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rendas e a maior valorização 

Mapa 7: Distribuição da renda em Iporá (GO). Dados do Censo de 2000 

 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 2000 
Dados: Censo demográfico 2000 
Org.: QUEIROZ JÚNIOR, V. S. 2013. 
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A maior parcela dos domicílios presentes no perímetro urbano de Iporá 

encontra-se localizada nos loteamentos criados e/ou implantados nas décadas de 

1940, 1960, 1970 e 1980. 

Para se analisar a (Mapa 8), deve-se observar a classificação estabelecida 

pelo IBGE na metodologia do Censo de 2000, que define os tipos de domicílios 

como: 

• Próprio já quitado - quando o domicílio era de propriedade, total ou 
parcial, de um ou mais moradores, estando integralmente pago; 

 

• Próprio em aquisição - quando o domicílio era de propriedade, total 
ou parcial, de um ou mais moradores e ainda não estava integralmente 
pago; 

 

• Alugado - quando o domicílio era alugado e o aluguel era pago por 
um ou mais moradores. Considerou-se também como alugado o domicílio 
em que o empregador (de qualquer um dos moradores) pagava, como parte 
integrante do salário, uma parcela em dinheiro para o pagamento do 
aluguel; 

 

• Cedido por empregador - quando o domicílio era cedido por 
empregador (público ou privado) de qualquer um dos moradores, ainda que 
mediante uma taxa de ocupação ou conservação (condomínio, gás, luz, 
etc.). Incluiu- se, neste caso, o domicílio cujo aluguel era pago diretamente 
pelo empregador de um dos moradores do domicílio; 

 

• Cedido de outra forma - quando o domicílio era cedido gratuitamente 
por pessoa que não era moradora ou por instituição que não era 
empregadora de algum dos moradores, ainda que mediante uma taxa de 
ocupação (impostos, condomínio etc.) ou de conservação. Incluiu se, neste 
caso, o domicílio cujo aluguel integral era pago, direta ou indiretamente, por 
não morador ou por instituição que não era empregadora de algum morador 
(IBGE, 2000, p.10). 
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Mapa 8: Distribuição dos domicílios no perímetro urbano de Iporá nos anos de 

2000 e 2010 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
Dados: Censo sobre os Domicílios 2000 e 2010 
Org.: QUEIROZ JÚNIOR, V. S. 2013. 

 



89 
 

 

 

Os domicílios12 particulares quitados representam a grande maioria das 

habitações em Iporá, de acordo com IBGE (2000), seguidos por habitações em 

aquisição e alugados. Ao se comparar os dois períodos, percebe-se uma leve 

alteração no número de domicílios particulares quitados e em aquisição, 

comparados com as outras condições de ocupação, esta alteração está ligada 

principalmente devido à oferta de financiamentos existentes. 

Nas décadas de 1970 e 1980, foram construídos loteamentos com o propósito 

de reduzir o déficit habitacional, como as Vilas Itajubá I e II e o Conjunto Águas 

Claras. Estes projetos foram custeados via COHAB e no quarto capítulo encontram-

se maiores detalhes sobre os mesmos. 

Os loteamentos criados após a década de 1980 passam a ser ocupados, 

ainda em menor número, se comparados às áreas centrais, mas com o valor 

relativamente menor e com a possibilidade do financiamento do terreno e dos 

materiais de construção. Estas áreas têm se tornado, assim, acessíveis a pessoas 

com renda mensal de até dois salários mínimos. 

 

3.2 – A INSERÇÃO DE IPORÁ NA REDE URBANA  

 

A construção e distribuição dos bairros, quadras e edificações são elementos 

importantes e concretos para a compreensão da paisagem atual de Iporá. A cada 

alteração do meio físico, o espaço urbano toma novas formas, sendo visto por uma 

questão dialética, em que estas constantes transformações que a paisagem urbana 

sofre devem ser analisadas de forma criteriosa, uma vez que são diversos fatores 

que influenciam neste processo e que necessitam de respostas. 

Para CORRÊA (1989:48), 

Rede urbana constitui-se simultaneamente em um reflexo da e uma 
condição para a divisão territorial do trabalho. É um reflexo à medida que, 
em razão das vantagens locacionais diferenciadas, verificam-se uma 
hierarquia urbana e uma especialização funcional definidoras de uma 
complexa tipologia de centros urbanos. 

 

                                            
12 Domicílio é o local estruturalmente separado e independente que se destina a servir de habitação a 
uma ou mais pessoas, ou que esteja sendo utilizado como tal. 
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Neste sentido, este trabalho busca contribuir para o levantamento e análise 

dos elementos que influenciaram na atual conjuntura socioespacial de Iporá. Ao se 

observar o processo histórico, o pequeno povoado, formado por garimpeiros, torna-

se uma cidade com população superior às demais cidades limítrofes, como pode ser 

observado na (Gráfico 14).  

 

Gráfico 14: Crescimento demográfico da microrregião de Iporá (GO) - 1980 a 

2010 

 
Fonte: Instituto Mauro Borges Junho de 2013. 
Organização dos dados: CHAGAS, Frank Luiz R. 2013. 

 

Os investimentos em infraestrutura, principalmente nas décadas de 1960 e 

1970, favoreceram o crescimento demográfico do município. 

Borges (2001) destaca que: 

A rede urbana é constituída por núcleos urbanos que se estruturam 
efetivamente a partir da década de 1950. Quatro cidades se destacam pela 
distribuição de bens e serviços em nível local, sendo tais funções reforçadas 
pela articulação do sistema viário, articulação que, traduzida em circulação, 
criou centralidades: São Luiz de Montes Belos, Iporá, Anicuns e Barra do 
Garças (BORGES, 2001, p. 104). 

 

A partir das considerações de Borges (2001), observa-se que, em relação a 

Iporá, a cidade mais próxima a se destacar regionalmente é São Luiz de Montes 

Belos. Com a presença de indústrias de beneficiamento de leite e seus derivados, 
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comércio local diversificado e instituições de ensino, estas duas cidades destacam-

se regionalmente. 

De acordo com a pesquisa desenvolvida pelo IPEA, denominada de REGIC 

(IBGE, 2007), Iporá exerce influência sobre os municípios de Amorinópolis, 

Arenópolis, Diorama, Israelândia, Jaupaci, Montes Claros de Goiás, Palestina de 

Goiás e Piranhas.  

Ainda de acordo os dados disponibilizados, Iporá é considerada como Centro 

de Zona A. Esta classificação se aplica a cidades de menor porte e com atuação 

restrita à sua área imediata. Isso a equipara a municípios como Jataí, Mineiros e 

Caldas Novas, no que se refere à influência em sua região específica. 

Com a presença na microrregião de municípios com população inferior a dez 

mil habitantes, Iporá passa a desenvolver um importante papel em relação às 

cidades vizinhas. Isso ocorre devido à presença de agências bancárias, uma ampla 

variedade de estabelecimentos comerciais, órgãos públicos federais e estaduais, 

além de ser um mercado consumidor maior, fato que se liga diretamente ao número 

da população local.  

Com estes diferenciais, Iporá torna-se opção para a aquisição de produtos, 

atendimento ao público e oferta de serviços. Borges destaca que: 

O quadro urbano atual é comandado por quatro cidades principais: Anicuns, 
São Luiz de Montes Belos, Iporá e Barra do Garças, que se destacam pela 
distribuição de bens e serviços em nível local. Ao percorrê-las, vislumbra-se 
certa vitalidade. Reforça esta afirmação as suas atividades bancárias e 
comerciais, que não se limitam à venda de produtos de primeira 
necessidade, havendo também aqueles supérfluos, de acordo com o poder 
aquisitivo da maioria da população, como automóveis (BORGES, 2001, p. 
198). 

 

A dinâmica urbana de Iporá é influenciada historicamente pelo implemento da 

infraestrutura e diversificação de serviços prestados, neste sentido a área central da 

cidade se solidificou como zona de atividade comercial e de serviços. 

3.3 - A INFRAESTRUTURA LOCAL 

 

A disposição das infraestruturas deve ser analisada de forma complexa e 

individualizada. Com a presença de elementos que de certa forma alteram ou 

influenciam na dinâmica local, na compreensão da realidade Iporaense deve-se 
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observar, segundo Lojkine: 

A cidade, a região e os diversos tipos de aglomeração espacial seriam a 
combinação de infraestruturas em parte indissociáveis, estreitamente 
complementares, que forneceriam uma base indispensável às diferentes 
atividades. (Lojkine, 1997, p.180). 

 

Desde sua fundação até o final da década de 1960, Iporá padecia muito de 

Infraestrutura, com problemas erosivos em decorrência do período chuvoso e de 

poeira intensa devido à ausência de pavimentação das vias, bem como problemas 

ligados ao abastecimento de energia elétrica.  

A redução do tempo de viagem ocasionada pela pavimentação da GO-060, 

na década de 1970, ligando Iporá a Goiânia e a desativação da Pch Cachoeirinha, 

devido à chegada da energia elétrica produzida pela Usina de Cachoeira Dourada, 

também na década de 1970, promoveram uma dinâmica ainda não vivenciada em 

Iporá.  

Apesar de não se observar atualmente investimentos que consigam produzir 

este mesmo ápice (com exceção do Instituto Federal Goiano, que foi e é um grande 

benefício, não só para Iporá, mas para toda a região), Iporá exerce certa influência 

sobre os municípios limítrofes.  

Borges destaca que: 

Os equipamentos urbanos e a infraestrutura de comércio e serviços, que 
encontram equivalência na área em estudo apenas em São Luiz de Montes 
Belos, indicam sua posição de polo regional. Apresenta atividades 
diversificadas e até sofisticadas: cinco agências bancárias, sete hotéis, 
autopeças, churrascarias, restaurantes, rede hospitalar, lojas de 
eletrodomésticos, algumas franquias de vestuário e cosméticos, 
supermercados; possui sedes regionais de diversos órgãos, bem como um 
campus da Universidade Estadual de Goiás (UEG). A partir da estação 
rodoviária, linhas de transporte coletivo interurbano e convencional integram 
a cidade a sua área circunvizinha e a diversos pontos do Estado (BORGES, 
2001, p. 112). 

 

De acordo com a contribuição de BORGES (2001), Iporá insere-se 

regionalmente como pólo, destacando-se a existência de diversos órgãos e serviços 

públicos instalados no município, além da presença da atividade comercial e de 

serviços diversificadas.  
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3.4 - OFERTA E DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

A oferta e a distribuição dos serviços públicos no espaço urbano são 

elementos importantes para a fixação e bem-estar da população. Nesta perspectiva, 

segue a exposição sobre a infraestrutura existente em Iporá (GO). 

As principais vias do espaço urbano de Iporá (Mapa 9) possuem grande parte 

dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços. Destaca-se a Av. 

Pará, que é continuação da GO-060, dividindo a cidade ao meio. Esta via tem se 

destacado devido à presença de postos de gasolina, concessionárias de automóveis 

e motocicletas, venda e manutenção de maquinários para o campo, além da 

crescente inauguração de laboratórios de análises clínicas.  

 

Mapa 9: Localização das principais ruas e avenidas de Iporá (GO), em 2010. 
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Já as avenidas Rio Claro e XV de Novembro e a Rua Esmerindo Pereira 

possuem alto índice de estabelecimentos comerciais de diferentes segmentos, 

destacando-se a venda no varejo de secos e molhados. Ainda destaca-se o elevado 

número de estabelecimentos que comercializam artigos de vestuário e de móveis e 

eletrodomésticos. 

A Rua Jacinto Moreira faz parte do anel viário da cidade; nela são 

encontradas restaurantes, lanchonetes, postos de gasolina, lojas que comercializam 

peças novas e usadas de automóveis. Esta via também é muito utilizada em eventos 

culturais no Lago Por do Sol, situado ao lado desta via. 

Em relação à prestação de serviços públicos, Iporá possui relevante número 

de estabelecimentos públicos municipais, estaduais e federais. Em Iporá, a maior 

parte dos serviços públicos concentra-se na área central da cidade. Na parte norte, 

observa-se a presença de duas instituições de ensino superior. Na parte sul 

destaca-se a presença do Estádio Municipal e o Batalhão do Corpo de Bombeiros, 

sendo estes, elementos importantes para a sociedade. Em contrapartida, a parte 

leste sofre com a ausência de equipamentos públicos. 

Iporá polariza através de alguns órgãos federais e estaduais, como exposto 

na (Mapa 10); dentre eles, a Subsecretaria de Educação, que abrange os municípios 

de Amorinópolis, Caiapônia, Diorama, Doverlândia, Iporá, Israelândia, Ivolândia, 

Jaupaci e Palestina de Goiás.  

Além da Subsecretaria Estadual de Educação, Iporá é sede da regional de 

Saúde Oeste I: os municípios que integram a regional de Iporá são Aragarças, 

Amorinópolis, Arenópolis, Baliza, Bom Jardim de Goiás, Diorama, Fazenda Nova 

Piranhas, Israelândia, Ivolândia, Jaupaci, Moiporá, Montes Claros de Goiás, Novo 

Brasil e Palestina de Goiás. 

Iporá conta com o 12º Batalhão de Polícia Militar. Além da segurança de 

Iporá, o batalhão responde também pelos municípios de Israelândia, Jaupaci, 

Amorinópolis, Montes Claros de Goiás, Diorama, Caiapônia, Doverlândia e Palestina 

de Goiás. 
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Mapa 10: Localização dos principais estabelecimentos de utilidade pública.  

Iporá (GO). 2013 

 
 
 

Existem em Iporá treze instituições de ensino de níveis fundamental e médio, 

sendo três municipais e dez estaduais. Além destas, ainda é ofertado o ensino 

privado, desempenhado por quatro instituições particulares. Estas instituições estão 

espalhadas por diversos bairros, sendo que a área central concentra o maior número 

de estabelecimentos.  

A presença de instituições de ensino fundamental, médio e superior, 

particulares e públicas (Mapa 11), encontra-se melhor distribuída, apesar de que a 

maior parte dos estabelecimentos de ensino ainda se encontra situada nos 

loteamentos criados entre as décadas de 1940 e 1960. 

As três maiores instituições de ensino superior estão localizadas nas partes 

norte e noroeste da cidade 
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Mapa 11: Localização dos estabelecimentos de ensino Iporá (GO): - 2010 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Iporá (GO) 
Org. dos dados: CHAGAS, Frank Luiz R. 
Trabalho de campo 01/2014 

 

A Universidade Estadual de Goiás, primeira instituição presente em Iporá com 

a missão de possibilitar o acesso à educação e a formação superior, recebe alunos 

oriundos de cidades vizinhas.  

Estes estabelecimentos de ensino exercem a atração de alunos de outros 

municípios para Iporá. Ao transitar nos estacionamentos próximos as instituições, é 

comum ver ônibus escolares de outras cidades. O deslocamento diário dos alunos a 

Iporá oportunizou o desenvolvimento de estabelecimentos comerciais próximos as 

instituições de ensino. A construção de kit nets também é reflexo da vinda de alunos 

de outras cidades ( Tabela 8).  

Os alunos matriculados nos cursos oferecidos em Iporá e que residem em 

outras cidades, realizam diariamente o deslocamento através de vans e ônibus, 

geralmente custeados pelas prefeituras dos respectivos municípios, o que é 

corroborado por SILVEIRA (2012, p.183): “[...] A população dos municípios 
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circunvizinhos se lança à migração pendular em busca principalmente de serviços 

como saúde, educação em nível superior - UEG, IF GOIANO, FAI [...]”. 

Tabela 8: Origem dos alunos UEG/UnU Iporá em 2013 

Local de origem dos Estudantes UF Nº de Estudantes 

Amorinópolis GO 05 

Arenópolis GO 12 

Aurilândia GO 01 

Caiapônia GO 03 

Diorama GO 25 

Goiporá GO 01 

Ivolândia GO 01 

Iporá GO 73 

Israelândia GO 16 

Jaupaci GO 19 

Jussara GO 02 

Moiporá GO 05 

Montes Claros de Goiás GO 08 

Palestina de Goiás GO 10 

Piranhas GO 20 

São Luís de Montes Belos GO 06 

  Fonte: Secretaria da UEG – Unidade Universitária de Iporá (GO) 
 

Atualmente, o número de alunos vindos de outros municípios tem reduzido 

consideravelmente. Esta redução é reflexo da abertura de outras instituições de 

ensino superior, principalmente em Caiapônia, São Luís de Montes Belos e Rio 

Verde.  

Mesmo com a oferta de cursos presenciais, a formação superior na 

modalidade à distância também possui discentes de Iporá e de outras cidades. Os 

cursos técnicos profissionalizantes também se destacam no cenário da docência 

local. 

A rotina comum existente nas cidades interioranas ainda é perceptível em 

Iporá. A “prosa” com o vizinho no fim de tarde em frente à residência ou sair com os 

amigos para lanchar sem se preocupar com o horário são elementos ainda muito 

comuns.  
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A existência de três praças na área central concentrava a juventude local; 

nestes locais, as relações sociais se estreitavam (Mapa 12). Era comum a presença 

de sorveterias e de lanchonetes para o atendimento ao público.  

 

Mapa 12: Praças e área verdes existentes em Iporá (GO) 2010 

 

 

Com o surgimento de novos loteamentos, não se levou em consideração a 

continuidade de áreas destinadas à construção de praças e parques. O loteamento 

com maior número de praças e um dos poucos a possuir tal infraestrutura é a Vila 

Itajubá I e II, onde foram planejadas e executadas quatro praças, sendo duas em 

cada etapa. 

Por se tratar de loteamentos populares e com a aplicação de recursos 

estaduais, era obrigatória a presença destas para a socialização da população. 

Nestes locais, ainda se observa a presença de moradores e crianças desfrutando 

destes espaços. 
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Mas, com o crescimento da população, principalmente na década de 1970, o 

que se observa foi a diversificação das ofertas de lazer. 

Nas décadas de 1960 até 1980, eram comuns as exibições de filmes no 

extinto Cine Riviera. Havia a preocupação em apresentar filmes de diversos gêneros 

e para diferentes faixas etárias.  

Após um longo período de bilheterias esgotadas, os proprietários encerraram 

as exibições por problemas particulares, no final da década de 1980. 

No final da década de 1990, tentou se reativar o cinema, mas o valor dos 

investimentos necessários para o conforto e atendimento às normas de segurança 

comprometeram sua manutenção. 

As seções vespertinas e noturnas sempre tinham os ingressos esgotados; na 

(Foto 12), observa-se a estreia do filme dos “Trapalhões”.  

 

Foto 12: Extinto Cine Riviera na estreia do filme dos “Trapalhões” em Iporá 

(GO), na década de 1980. 

 

 
 

Fonte: Diário do interior. Data 2013. 
Autor: desconhecido 
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As praças, que até a década de 1990 eram locais de encontro e de 

descontração, têm se tornado, dia após dia, menos utilizada.  O que se observa é o 

sucateamento e a marginalização destes espaços. Com a concentração destes 

espaços nas áreas centrais, com a construção e inauguração do Lago Municipal, em 

1997, os locais de concentração, principalmente dos jovens, modificaram-se. 

As opções de locais relacionados a cultura e lazer (Mapa 13) concentram-se 

nas áreas centrais de Iporá (GO); com a falta de investimentos na manutenção das 

praças, os jovens Iporaenses passaram a buscar outros pontos. O número de bares, 

sorveterias e lanchonetes é expressivo; o que se observa nestes estabelecimentos é 

a preocupação por parte dos proprietários na melhoria da estrutura física e nos 

serviços prestados, com o objetivo de atrair maior quantidade de clientes 

diariamente. 

 

Mapa 13: Localização das principais opções de cultura e lazer. Iporá (GO)  

2010. 

 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Iporá (GO) 
Org. dos dados: CHAGAS, Frank Luiz R. 
Trabalho de campo 01/2014 

Os clubes poliesportivos são opções restritas à boa parcela da população. 
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São eles: o Clube Recreativo de Iporá, a Associação Atlética Banco do Brasil e o 

Clube dos funcionários da Celg e Saneago.  

O Clube Recreativo de Iporá destina-se a um número reduzido de sócios, 

sendo considerado o melhor clube de Iporá, devido à infraestrutura interna do clube. 

As áreas próximas a ele possuem uma alta valorização. O Residencial Brisa da Mata 

(Mapa 14), por exemplo, foi implantado em 2008, com lotes obedecendo as 

diretrizes designadas pelo Estatuto da Cidade. O valor inicial dos lotes teve 

avaliação superior a vinte mil reais, valor elevado se comparado ao preço de outros 

locais da cidade. 

Uma opção pública seria o clube Municipal do Lago Por do Sol, mas, devido à 

falta da coleta do esgoto no Córrego do Tamanduá, principal corpo hídrico que 

abastece o reservatório, o local é considerado impróprio, apesar da prática de 

esportes como o jetski e a navegação em pequenas embarcações particulares. 

Ainda nas dependências do Lago por do Sol, encontram-se disponíveis à 

comunidade quadras para a prática de futebol de salão e soçaite, basquete e vôlei 

de areia. Para a população que prefere outras formas de atividades físicas, existem 

as pistas para a prática de caminhada e a academia popular, com aparelhos de 

musculação instalados para uso da comunidade. 

O estádio municipal também contribui com as opções de lazer da população 

Iporaense. Com dois clubes principais na cidade, além de times amadores, é comum 

a realização de campeonatos de futebol no recinto. A construção do Estádio, na 

década de 1990, contribuiu de forma positiva na melhoria da valorização das áreas 

residenciais ao seu redor. 

No próximo capítulo serão apresentados os loteamentos existentes em Iporá 

e suas particularidades. 
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4 – CONFIGURAÇÃO SOCIOESPACIAL DE IPORÁ-GO 

 

Neste capítulo, serão apresentados os loteamentos existentes em Iporá (GO), 

destacando alguns dos empreendimentos existentes na cidade. Destaca-se que a 

escolha dos mesmos deu-se a partir das características estruturais e do tipo de 

loteamento, ou seja, se destinado à população carente ou com dinheiro para adquirir 

um local bem valorizado e equipado para se fixar. Iporá, até 2008, contava com 70 

loteamentos; os mesmos tinham alvos diferenciados, como loteamentos 

habitacionais destinados a pessoas carentes, loteamentos particulares para pessoas 

com maior renda, industriais, comerciais, além de locais voltados à redução do 

déficit habitacional (Mapa 15), destinados principalmente a pessoas carentes. Outros 

loteamentos surgiram dos processos especulativos, foram loteadas áreas de 

interesse particular e comercializadas sem a inclusão de infraestrutura básica e 

oferta de serviços públicos.  

As áreas centrais concentram a maior parte da população e grande parte dos 

serviços públicos e privados. Estas áreas possuem de certa forma, as melhores 

moradias da cidade, apesar de Iporá ainda não possuir áreas restritas a moradias de 

alto valor.   

Ao se analisar o processo de ocupação das cidades, percebe-se que a 

ocupação ocorreu através de várias transformações, sendo estas influenciadas pelo 

capital e pelas políticas de habitação, que, na sua grande maioria, não buscam 

inserir ou integrar o cidadão, nem a sociedade e muito menos dar dignidade aos 

populares.  

O espaço urbano é repleto de divisões: nele percebem-se fragmentos de uma 

sociedade individualista e capitalista, na qual são evidenciadas as divisões de 

classes, com seus contrastes gritantes e severos. A população sofre devido ao 

poder que o capital exerce sobre o espaço urbano. Este poder faz com que o espaço 

urbano passe a ter um valor diferenciado e que através desse valor ocorra uma 

ruptura das áreas, forçando o surgimento de áreas valorizadas e não valorizadas.  
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4.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE ESPECULAÇÃO EM 
IPORÁ (GO). 

 

Com o crescimento constante da população no perímetro urbano de Iporá, 

principalmente na década de 1970 e meados de 1980, surgem novos loteamentos, 

grande parte deles geridos por empresas privadas. 

Nesse processo, a população de classes baixa e média Iporaense foi alocada 

em áreas distantes do centro, local que já dispunha de infraestrutura e de áreas 

ociosas para a edificação de moradias. Nas áreas distantes do centro destinados à 

sua ocupação, quase sempre sem infraestrutura, os populares são obrigados a lutar 

por melhorias, como asfalto, energia elétrica e rede de esgoto. Estas melhorias, 

quando conquistadas, beneficiam os moradores e também os especuladores. 

Estes loteamentos surgiram do interesse, principalmente, por parte dos 

proprietários das áreas loteadas, uma vez que o fracionamento das propriedades em 

lotes eleva a porcentagem do lucro. Esta transformação não ocorre ao acaso. 

Sánchez (2003, p. 411) afirma que: 

Efetivamente, como mostram alguns dos artigos, grande parte das 
iniciativas privadas voltadas às atividades urbanizadoras esteve em mãos 
de empresários que exerceram, em diferentes cenários, um papel bem mais 
complexo que o de simples acionistas das empresas sob interesses 
particulares. Pelo contrário, foram pioneiros na reunião de capitais 
individuais em sociedades anônimas, como forma de viabilizar 
investimentos. Estes atores foram responsáveis pela promoção de 
abrangentes articulações, seja entre a iniciativa privada e a administração 
pública, pautadas todas elas numa complexa teia de relações. 

A diferença dos valores é fruto da especulação imobiliária, seus atores 

principais são os “proprietários fundiários, promotores imobiliários e o Estado” 

(CORRÊA, 2000).  

Observando a (Tabela 9), nota-se que, até o final da década de 1960, Iporá já 

possuía treze loteamentos aprovados. Na década de 1970, foram aprovados mais 

vinte e quatro empreendimentos. Na década de 1980, foram vinte e nove. Na 

década de 2000, foram aprovados três loteamentos. 
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Tabela 9: Nome e data da aprovação dos loteamentos existentes em Iporá (GO) 

no período de 1949 até 2009 

TOTAL DE 
LOTEAMENTOS 

DÉCADA NOME DO  

LOTEAMENTO 

DATA DA  

APROVAÇÃO 

TOTAL DE 
LOTEAMENTOS 
POR DÉCADA 

01 Década de 
1940 

Setor Central 12/08/1949  

02 Década de 
1940 

Bairro Do 
Sossego 

12/08/1949 02 

03 Década de 
1960 

Jardim Das 
Oliveiras 

26/07/1960  

04 Década de 
1960 

Bairro Mato 
Grosso 

07/12/1960  

05 Década de 
1960 

Bairro Maracanã 18/09/1962  

06 Década de 
1960 

Bairro São 
Francisco 

18/09/1962  

07 Década de 
1960 

Vila São Vicente 
De Paula 

02/03/1963  

08 Década de 
1960 

Setor Iporazinho 02/03/1963  

09 Década de 
1960 

Cacique 31/12/1966 11 

10 Década de 
1960 

Loteamento 
Planalto 

10/11/1967  

11 Década de 
1960 

Vila Ipiranga 07/07/1968  

12 Década de 
1960 

Setor Leste 04/11//1969  

13 Década de 
1960 

Loteamento 
Moreira 

23/12/1969  

14 Década de 
1970 

Setor Dos 
Funcionários 

04/02/1970  

15 Década de 
1970 

Setor Aeroporto 22/12/1971  

16 Década de 
1970 

Loteamento 
Goiás 

17/01/1973  

17 Década de 
1970 

Vila Padre 
Cícero 

31/12/1976  

18 Década de 
1970 

Loteamento 
Perne 

03/02/1977  

19 Década de 
1970 

Vila Itajubá I 03/03/1977  

20 Década de 
1970 

Vila Itajubá II 03/03/1977  

Continua... 
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TOTAL DE 
LOTEAMENTOS 

DÉCADA NOME DO  

LOTEAMENTO 

DATA DA  

APROVAÇÃO 

TOTAL DE 
LOTEAMENTOS 
POR DÉCADA 

21 Década de 
1970 

Santa Catarina 15/04/1977  

22 Década de 
1970 

Loteamento 
Goiás II 

06/07/1977  

23 Década de 
1970 

Parque Santana 10/12/1977  

24 Década de 
1970 

Castanheira 29/03/1978  

25 Década de 
1970 

Setor Por Do Sol 14/04/1978  

26 Década de 
1970 

Setor Itajubá 27/07/1978  

27 Década de 
1970 

Jardim Urânio 16/10/1978  

28 Década de 
1970 

Jardim Dos 
Passarinhos 

16/10/1978  

29 Década de 
1970 

Expansão Do 
Setor Leste 

05/03/1979 24 

30 Década de 
1970 

Vila Ferreira 20/03/1979  

31 Década de 
1970 

Setor Estrela Do 
Norte 

30/05/1979  

32 Década de 
1970 

Vila Nova 06/06/1979  

33 Década de 
1970 

Paula E Souza 12/06/1979  

34 Década de 
1970 

Jardim Santa 
Marta 

20/07/1979  

35 Década de 
1970 

Vila Redentora 22/07/1979  

36 Década de 
1970 

Jardim Monte 
Alto 

16/08/1979  

37 Década de 
1970 

Vau Do 
Passarinho 

05/09/1979  

38 Década de 
1980 

Parque União 23/01/1980  

39 Década de 
1980 

Joaquim Berto 19/02/1980  

40 Década de 
1980 

Vila Brasília 17/04/1980  

41 Década de 
1980 

Jardim Arco Iris 08/05/1980  

42 
 
 

Década de 
1980 

Jardim Novo 
Horizonte III 

09/06/1980  

     

Continua... 
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TOTAL DE 

LOTEAMENTOS 

 
DÉCADA NOME DO  

LOTEAMENT0 

DATA DA  

APROVAÇÃO 

 
TOTAL DE 

LOTEAMENTOS 
POR DÉCADA 

 
43 Década de 

1980 
Setor Serrinha 09/06/1980  

44 Década de 
1980 

Conjunto Águas 
Claras 

09/06/1980  

45 Década de 
1980 

Vila Rica 17/06/1980  

46 Década de 
1980 

Boa Ventura 04/07/1980  

47 Década de 
1980 

Conjunto Rosa 
Dos Ventos 

04/07/1980  

48 Década de 
1980 

Parque Das 
Estrelas 

04/07/1980  

49 Década de 
1980 

Jardim Novo 
Horizonte IV 

28/07/1980  

50 Década de 
1980 

Expansão Do 
Setor Leste II 

23/09/1980  

51 Década de 
1980 

Loteamento São 
Jorge 

13/10/1980  

52 Década de 
1980 

Setor São José 30/01/1981  

53 Década de 
1980 

Bairro Santo 
Antônio 

14/04/1981 29 

54 Década de 
1980 

Setor Ariston 
Gomes 

25/05/1981  

55 Década de 
1980 

Pedro 
Gonçalves Filho 

17/11/1981  

56 Década de 
1980 

Jardim Novo 
Horizonte I  

02/03/1982  

57 Década de 
1980 

Jardim Novo 
Horizonte II 

05/03/1983  

58 Década de 
1980 

Vila Cascalheira 25/03/1983  

59 Década de 
1980 

Ary Ribeiro 
Valadão Filho 

23/05/1983  

60 Década de 
1980 

Residencial 
Andorinhas 

23/05/1983  

61 Década de 
1980 

Bela Vista 03/03/1984  

62 Década de 
1980 

Bairro 
Umuarama 

17/07/1984  

63 Década de 
1980 

Chiquinho Urias 26/10/1988  

64 Década de 
1980 

Setor Aeroporto 
Sul 

28/10/1988  

65 Década de 
1980 

Setor São Paulo 
Da Cruz 

04/11/1988  

66 Década de 
1980 

Expansão Do 
Loteamento 

Moreira 

09/11/1988  

67 Década de 
2000 

Expansão Do 
Loteamento 

Castanheira II 

19/03/2004  

  
  

 

Continua... 
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TOTAL DE 
LOTEAMENTOS 

DÉCADA 
NOME DO  

LOTEAMENT0 

DATA DA  

APROVAÇÃO 

TOTAL DE 
LOTEAMENTOS 
POR DÉCADA 

 
68 Década de 

2000 
Expansão Do 
Loteamento 

Castanheira II 

26/03/2004 03 

69 Década de 
2000 

Residencial 
Brisa Da Mata 

14/01/2008  

70 Sem Registro Setor São 
Vicente 

Indisponível 01 

Fonte: Prefeitura Municipal de Iporá 2011 
Secretaria de Cadastros Imobiliários 
Organização dos Dados: CHAGAS, Frank Luiz R. (2013) 

 

Apesar do número elevado de loteamentos registrados até ano de 2008, Iporá 

já contava com 70 loteamentos registrados. Estes loteamentos, principalmente os 

criados após a década de 1980, são loteamentos com baixo índice de ocupação e 

que ainda esperam por benefícios básicos já existentes nos loteamentos criados até 

a década de 1970. 
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Mapa 14: Loteamentos da cidade de Iporá (GO) (2010) 
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A maioria dos loteamentos existentes em Iporá surgiu de interesses 

particulares, seja dos proprietários das áreas loteadas, ou de empresas privadas que 

prestavam serviços de negociação e venda de lotes de terceiros. O poder público se 

torna omisso e de certa forma conivente, uma vez que não desenvolveu ferramentas 

para o controle de abertura de novos loteamentos. A seguir, serão destacadas as 

características gerais dos loteamentos existentes em Iporá. 

 

4.2- Características gerais dos loteamentos existentes em Iporá 

 

O espaço urbano possui diferentes formas de uso e ocupação, em cidades 

planejadas previamente ou com políticas momentâneas e paliativas. As áreas 

delimitadas destinam-se à construção de loteamentos para a edificação de 

moradias, locais para a construção de empreendimentos industriais e comerciais, 

espaços para a destinação do lixo produzido, entre outros.  

Para esta análise, foram escolhidos os loteamentos Central (década de 1940) 

e Vila São Vicente (década de1960). Nestes locais observa-se a presença de 

serviços públicos e de infraestrutura. A Vila Itajubá (década de 1970) surge em um 

momento de expansão do tecido urbano Iporaense, com mais de trinta anos, o local 

possui um alto índice de ocupação. Os Conjunto Águas Claras, Jardim Novo 

Horizonte, Vila Brasília (década de 1980) são projetos onde se observa a redução da 

oferta ou da inexistência de infraestrutura básica e de serviços públicos e por fim  o 

Residencial Brisa da Mata (década de 2000) local destinado a moradias de alto valor 

e com toda a infraestrutura. 

O espaço urbano é dinâmico. Isso revela que o mesmo pode se reestruturar. 

Áreas predominantemente habitacionais podem se transformar em áreas comerciais 

ou vice-versa. Estas alterações são influenciadas por políticas públicas e/ou pela 

ação dos agentes capitalistas. 

Na área Central da cidade destaca-se Avenida 24 de outubro (Foto 13), que 

teve importante papel dentro do uso e ocupação do espaço urbano em Iporá. As 

primeiras moradias surgiram nesta via.  Próximo a ela encontra-se o Córrego do 

Tamanduá, de grande relevância, uma vez que o município não possuía rede de 
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distribuição de água tratada, sendo esse recurso hídrico utilizado como fonte de 

abastecimento para a população que passou a residir neste jovem município. 

 

Foto 13: Avenida 24 de outubro, Iporá (GO) – 1960. 

 

 

 
 

Fonte: Câmara Municipal de Iporá-1960.   
Autor: Desconhecido 

 

Grande parte das antigas residências foi destruída. Atualmente, poucas 

moradias mantêm o aspecto arquitetônico, típico da década de 1960 promovendo a 

revitalização destas áreas. A infraestrutura do local também foi um elemento de 

transformação, com a mudança da rede de distribuição de energia, pavimentação 

asfáltica e a distribuição de água tratada, como se observa na (Foto 14).  
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Foto 14: Avenida 24 de Outubro, Iporá (GO) – 2013. 

 

 

 
 

Fonte: Acervo pessoal-2013.  
Autor: CHAGAS, Frank Luiz R. 
 

Posterior à ocupação da maioria dos lotes disponíveis próximos a Avenida 24 

de Outubro, com o crescimento do número de pessoas residindo em Iporá, outras 

áreas passam a ser incorporadas.  

A Avenida XV de Novembro, até meados da década de 1960, foi uma área de 

grandes problemas estruturais; na (Foto 15) podem ser observadas as pedras 

usadas para conter os processos erosivos nas margens da via.   

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

Foto 15: Avenida XV de Novembro, Iporá (GO) – 1965. 

 

 
 

Fonte: Câmara Municipal de Iporá-1965.  
Autor: Desconhecido 

 

 

Na década de 1970, a via foi recoberta com paralelepípedos de cimento e 

feito o meio-fio, com o objetivo de reduzir os transtornos causados nos períodos 

chuvosos. 

Mesmo antes da cobertura com paralelepípedos, os lotes próximos à atual 

Avenida XV de Novembro já estavam com inúmeras residências. Com a demanda 

crescente da população local e de moradores da zona rural, a avenida torna-se 

centro comercial.  

Atualmente, estão localizados nesta avenida diversos estabelecimentos 

comerciais, como pode ser observado na (Foto 16).  

Posteriormente, as avenidas Dr. Neto, Av. Goiás e Av. Pará foram ocupadas 

por estabelecimentos comerciais, postos de gasolina, agências bancárias e 

residências.  
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Foto 16: Avenida XV de Novembro, Iporá (GO) – 2013. 

 

 
 

Fonte: Acervo pessoal (2013).  
Autor: CHAGAS, Frank Luiz R. 

 

Outro ponto de relevante transformação foi a Rua Esmerindo Pereira (Foto 17 

), que corta a cidade de norte a sul. Esta rua se destaca pelo elevado e diversificado 

número de estabelecimentos comerciais, além da presença do Hospital Evangélico e 

do Hospital Municipal, até sua transferência para a sede própria, em 1997. 

Esta rua teve papel fundamental, pois foi através dela que o Loteamento Vila 

Itajubá I e II fora ligado à área central (Foto 17). Com o razoável número de 

transeuntes, as quadras paralelas a esta rua também foram ocupadas, inicialmente 

por residências, e, posteriormente, especializando-se em prestação de serviço e por 

estabelecimentos comerciais de diversos ramos. 
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Foto 17: Vista Parcial da Rua Esmerindo Pereira, em Iporá GO, em 2012. 

 

 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Iporá 
Autor: Secretaria de comunicação 2012. 

 

A Avenida Rio Claro surge de um “trieiro”, criado pelos próprios moradores do 

loteamento Vila Itajubá, visando à integração do loteamento à área central. Logo, 

surgem pequenos ranchos ao longo da futura avenida (GOMIS, 1998). 

Atualmente, a Avenida Rio Claro (Foto 18) concentra estabelecimentos 

comerciais, destacando-se o elevado número de supermercados, sendo que os 

maiores estão nesta via. A mesma possui diversos estabelecimentos comerciais 

(Foto 18), como: lojas de aviamentos, de produtos agropecuários, de tecidos, 

oficinas mecânicas de automóveis e motocicletas, panificadoras e sorveterias. 

A Vila Itajubá I e II, implantada na década de 1970, e os loteamentos Rosa 

dos Ventos, Conjunto Águas Claras, Residencial Andorinhas, criados na década de 

1980 (Mapa 14), surgem com a função de disponibilizar moradias a população, 

sendo que estes empreendimentos são criados através da parceria entre o 

município e o Estado. A destinação das moradias foi para pessoas com baixo poder 
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aquisitivo. 

 

Foto 18: Visão parcial do comércio popular situado na Avenida Rio Claro - 

Iporá (GO), em 2008. 

 

 
 

Fonte: Acervo pessoal (2008).  
Autor: CHAGAS, Frank Luiz R. 

 

Os locais destinados à construção destes loteamentos foram áreas periféricas 

da cidade (Mapa 15). O Loteamento Vila Itajubá foi o primeiro a ser construído. Para 

a implantação do mesmo, foi firmada parceria entre a Prefeitura Municipal de Iporá e 

o Banco Nacional de Habitação, que devido à sua localização distante da área 

central, a sua ocupação ocorreu de forma lenta e gradual. Desenvolveu-se próximo 

à Vila um forte e variado número de estabelecimentos comerciais. Além destes, a 

maior parte das moradias já sofreram reformas parciais ou foram demolidas, dando 

espaço a novas moradias. 

O mesmo processo é observado no conjunto Águas Claras (década de 1980), 
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que também teve como finalidade o acesso da população local a casa própria. 

Apesar de estar longe do centro, o local não possui um número elevado de 

estabelecimentos comerciais. Outra característica é a preservação da estrutura das 

moradias. Devido ao baixo índice de renda do local, ainda é possível encontrar 

residências com a pintura original. 

 

Mapa 15: Localização dos Loteamentos populares em Iporá – 2010. 

 

 

O conjunto Rosa dos Ventos (Mapa 14), localizado na parte leste da cidade, 

buscou promover esta área ainda pouco habitada. Mesmo com a construção das 

casas, não se observa grandes alterações ou melhorias no padrão da infraestrutura 

das moradias, nem tão pouco na oferta de serviços, observando que sua 

implantação é da década de 1980. Na (Foto 19) observa-se uma residência que 

ainda mantém a sua estética original. 
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Foto 19: Moradia localizada no Conjunto Rosa dos Ventos Iporá (GO) – 2014. 

 

 
 

Fonte: Acervo pessoal (2014). 
Autor: CHAGAS, Frank Luiz R. 

 

O Conjunto Águas Claras (Mapa 14) possui taxa de ocupação de 100%. Toda 

a área disponibilizada foi utilizada, com exceção dos locais destinados à construção 

de um posto de saúde da família e uma unidade de ensino fundamental e médio. As 

vias do conjunto são pavimentadas e atendidas com abastecimento de água tratada 

e energia elétrica.  
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Foto 20: Conjunto Águas Claras em primeiro plano; em segundo plano, o 

Jardim novo Horizonte e a área central de Iporá ao fundo-2012. 

 

 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Iporá 
Autor: Secretaria de comunicação 2012. 

 

Também foi destinado um local para a construção uma área de lazer; com 

este fim, foi edificada uma quadra poliesportiva. Mesmo com a construção da 

quadra, o local ainda carece de áreas públicas de lazer, como por exemplo, praças e 

parques como podem ser observado na (Foto 20). 
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O Jardim Novo Horizonte (Foto 21) surge na década de 1980, pela atuação 

de agentes imobiliários. Apesar da localização deste loteamento ser próxima ao 

Conjunto Águas Claras (Foto 20) e às duas principais instituições de ensino superior 

da cidade, estas áreas ainda são carentes de pavimentação asfáltica, instituições de 

ensino fundamental e médio, iluminação pública e áreas de lazer. A ausência de 

investimentos no local é um elemento importante para o alto índice de lotes vazios 

(Mapa 6). 

Este loteamento ainda possui lotes sendo comercializados. Devido a pouca 

procura por parte de moradores e de investidores, foi realizada a pavimentação de 

duas vias e, nestes locais, o valor dos lotes mais que dobrou se comparado com as 

outras áreas do empreendimento. 

Foto 21: Loteamento Novo Horizonte. Iporá (GO) - 2013. 

 

 
 

Fonte: Google Earth 
Acesso: 05/2013 

 

Na parte leste da cidade, estão as áreas menos ocupadas. Destacam-se os 

loteamentos Parque das Estrelas e Vila Brasília (Foto 22), criados na década de 

1980. Estes dois loteamentos são de iniciativa particular e possuem taxa de 
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ocupação inferior a 25 %.  

Estes loteamentos não possuem pavimentação asfáltica, unidades de ensino 

e unidade de saúde. A distribuição de água tratada e de energia elétrica também 

não atende a todos os lotes. Com sua implantação anterior a obrigatoriedade da 

oferta de serviços básicos assegurados através do Estatuto das Cidades, registra-

se, de acordo com a reportagem publicada no Jornal Oeste Goiano, no dia 

07/05/2013, uma situação problemática: 

Uma deficiência estrutural na distribuição de água tratada na Vila Brasília é 
motivo de preocupação que levou vereadores a Goiânia em um contato com 
a direção da Saneago. Antes, o assunto foi levantado na Câmara Municipal 
de Iporá. Moradores deste setor reclamam de uma deficiência que impede 
que haja novas ligações de água. O escritório local da Saneago admite que 
a estrutura de distribuição esteja no limite para atendimento às residências. 
Se não forem feitos alguns investimentos na parte de tubulação, pode haver 
problemas futuros de falta de água tratada. 
 

A partir da reportagem, pode-se observar que a inexistência de serviços 

básicos desestimula a instalação de empreendimentos comerciais, de unidades de 

ensino, saúde e de lazer, influenciando, de certa forma, no pouco interesse por parte 

da população na ocupação destas áreas. Isto se reflete no baixo índice de uso e 

ocupação do solo. 
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Foto 22: Loteamento Vila Brasília. Iporá (GO) - 2013. 

 

 
 

Fonte: Google Earth 
Acesso: 05/2013 

 

Apesar de não se isentar a responsabilidade dos gestores, desde a 

legalização do loteamento Vila Brasília, na década de 1980, observa-se que este 

setor ainda não foi contemplado por benefícios estruturais, o que reflete o baixo 

índice de ocupação. No entanto, a população local, através da associação de 

moradores e de lideranças políticas, tem buscado mudar esta realidade, infelizmente 

sem sucesso. A reportagem do Jornal Oeste Goiano, edição on-line, em 2010, 

destaca que: 

Essa preocupação de vereadores coincide com a luta deles [moradores da 
vila Brasília] de fazer com que este lado da cidade se desenvolva. Sem 
condições de novas ligações de água, fica difícil exigir que haja a vinda de 
órgãos públicos ou empresas para a Vila Brasília. Grifo nosso. 2010. 

 

A concentração populacional na área central e na parte sul pode ser explicada 

pelo viés histórico, como também pela oferta de infraestrutura. A existência de 

diversas unidades de ensino, públicas e privadas, sendo elas desde a educação 

básica até o ensino superior, influencia diretamente na visualização dos dados 
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espacializados. 

Os loteamentos abertos após a década de 2000 surgem em decorrência de 

interesses particulares, como por exemplo, o Residencial Brisa da Mata (Foto 23).  

 

Foto 23: Visão parcial do Residencial Brisa da Mata- Iporá (GO) – 2014. 

 

 
 

Fonte: Acervo pessoal (2014). 
Autor: CHAGAS, Frank Luiz R. 

Este loteamento foi o primeiro empreendimento particular da cidade a 

comercializar os lotes com água, luz e asfalto. Este loteamento é direcionado a 

famílias com maior poder aquisitivo. Ao se verificar as moradias, percebe-se a 

construção de casas de alto padrão, comparando-as com a realidade das moradias 

Iporaenses.  

Através da visita ao local, é perceptível, ainda, o elevado número de lotes 

ociosos, inclusive, já existem alguns com placas de venda. Na (Foto 13), é possível 

observar a presença do gado, de uma pequena chácara próxima ao residencial, 

alimentando-se das gramíneas existentes nas quadras desocupadas. 
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O Residencial localiza-se próximo ao Clube Recreativo de Iporá (Foto 24), 

sendo considerado o melhor da cidade. Devido sua proximidade com o clube, o 

padrão das moradias e a presença da infraestrutura no local, os lotes nesta área são 

os mais valorizados. É nesta área que se encontram, também, as maiores rendas, 

segundo os dados do Censo de 2000 do IBGE (Mapa 7). 

 

Foto 24: Loteamentos próximos ao Clube Recreativo de Iporá (GO) do lado 

esquerdo a presença do Residencial Brisa da Mata -2010. 

 

 
 

       Fonte: Prefeitura Municipal de Iporá 
       Autor: Secretaria de comunicação 2012. 

Os loteamentos Vila Ferreira, Bairro Umuarama e Setor dos Carajás, 

localizados na parte Sul, possuem o índice de uso e ocupação do solo variando 

entre 51e 100%.   

O Residencial Andorinhas (Foto 25) também atendeu a parcela necessitada 

da população Iporaense por moradias na década de 1980. Neste local, observam-se 

a valorização e melhoria das casas após a construção do Estádio Ferreirão (Foto 

25). 
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Foto 25: Residencial Andorinhas, próximo ao Estádio Municipal de Iporá, em 

2012. 

 

 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Iporá 
Autor: Secretaria de comunicação 2012. 
 

Os mesmos possuem postos de saúde (PSF), oferta de estabelecimentos 

comerciais diversos, unidades educacionais, além do Estádio Municipal, sendo esta 

edificação um importante elemento para a valorização destes loteamentos. 

4.3- A Influência dos loteamentos na atual configuração socioespacial de Iporá 
(GO). 

 

Durante as análises, o que se observa é a centralização dos benefícios e 

serviços públicos no espaço urbano Iporaense. Com o aumento do número de 

habitantes nas décadas de 1970 e 1980, a “demanda” por novas áreas para a 

edificação de moradias e estabelecimentos comerciais promoveu o acelerado 

crescimento da área urbana. 

Este rápido crescimento se traduz, atualmente, como áreas de grande 

especulação e de sofrimento. Seus moradores sofrem com doenças agravadas pela 
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poeira das vias não pavimentadas e pela má distribuição de água e luz, o que força 

certa parcela da população local a retirar a água para suas necessidades de 

cisternas, sem saber a qualidade desta. A falta de iluminação pública favorece a 

criminalidade e aumenta a sensação de insegurança. 

Esta realidade - perversa e excludente - retira dos moradores destes 

loteamentos o prazer em investir em melhorias, de adquirir novas áreas para a 

construção de estabelecimentos comerciais.  Ao se dirigir às áreas originadas nas 

décadas anteriores à década de 1970, observa-se a melhoria no padrão das 

moradias, na disponibilidade de bens e serviços, além da própria valorização dos 

imóveis. 

Ao se comparar a (Mapa 5), que apresenta a expansão urbana em Iporá, e a 

(Mapa 6), que apresenta a taxa de ocupação do solo, pode-se observar o 

adensamento de habitações com o passar das décadas, algo de certa forma 

previsível. Mas, comparando as figuras citadas anteriormente com a (Mapa 7), que 

destaca a distribuição dos rendimentos, novamente o cenário que se apresenta é a 

concentração das maiores rendas na área central indo em direção à parte sul do 

perímetro urbano. 

Com estas observações, pode-se constatar que a maior parte da renda 

concentra-se nos loteamentos mais antigos, mas isso não quer dizer que é exclusivo 

destas áreas; talvez o abismo econômico em Iporá não seja tão grande. Isso se 

reflete nas moradias, pois, por exemplo, existem loteamentos direcionados à 

determinada parcela da população, mas não se observam loteamentos direcionados 

a moradores considerados como de extrema pobreza. 

O surgimento destes loteamentos dificulta a gestão dos benefícios por parte 

do poder público. Ao considerar a possibilidade da verticalização das construções, 

ao invés da expansão da área urbana, ter-se-ia uma cidade mais compacta, 

favorecendo, com isso, o acesso de uma parcela maior da população aos benefícios 

existentes em Iporá. 

Uma alternativa para contribuir com o planejamento urbano local seria a 

proibição ou pelo menos a necessidade de se apresentar dados que demonstrem a 

real necessidade da abertura de novas áreas para os loteamentos. Com isso, os 

empreendimentos já existentes passariam a receber novas edificações e, 
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automaticamente, os investimentos, sejam eles particulares ou públicos, seriam 

melhores distribuídos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Contextualizando as discussões levantadas durante o desenvolvimento deste 

trabalho, percebe-se que os estudos voltados à análise do espaço urbano estão 

longe de se esgotar. Um mundo com tantos contrastes, em que temos ainda países 

com extremo índice de pobreza e segregação, e mesmo com esta realidade, existem 

locais criados para a ostentação e o consumo direcionados a uma pequena parcela. 

Ao se analisar a realidade existente, nota-se que o processo de urbanização 

brasileira precisa realmente de uma reformulação. O modo de produção capitalista, 

criados pelos promotores imobiliários, indiscutivelmente são atores importantes 

dentro deste processo, mas, partindo destas primícias, o Estado, seja nas esferas 

Federal, Estadual e Municipal não deveria deixar esta atuação sem ser fiscalizada, 

ou pelo menos direcionada. 

Ao observar a atual condição do município de Iporá-GO, percebe-se que a 

dinâmica que foi desenvolvida dentro de seu processo de urbanização é atípica, 

apresentando, após sua transferência, a preocupação com o planejamento prévio, a 

busca por benefícios e infraestrutura; elementos que nem sempre surgem na gênese 

dos municípios brasileiros. O predomínio de interesses políticos logo em sua gênese 

promoveu uma divisão territorial baseada nas pequenas propriedades e no 

assistencialismo. 

Com sua história originada no período áureo, o povoado do Comércio Velho 

teve sua fama reconhecida até pela coroa portuguesa, vivendo seus últimos 

momentos assolados pela febre amarela e outras doenças. Com as sucessivas 

endemias e o deslocamento de seus moradores pouco a pouco o local perdeu sua 

importância. 

Com a busca por um local para ser transferido o povoado, encontra-se às 

margens do córrego Tamanduá e próximo ao Ribeirão Santo Antônio um sítio com 

relevo favorável à edificação de moradias, com oferta abundante de água e de áreas 

agricultáveis. 

Tem início a construção dos pequenos ranchos, com estrutura simples, tendo 

como destaque o brilho das lamparinas e o som do coaxar dos sapos. A rotina 
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pouco se diferenciara do antigo local 

Com o desejo de se levantar futuramente uma cidade, com estética moderna 

e agradável, surge às margens do córrego do Tamanduá um distrito com promissor 

futuro. Seus líderes, muito além de edificarem um local agradável e livre de 

endemias, almejavam edificar um novo aglomerado urbano. 

Com uma tímida produção industrial e pela agricultura ainda baseada na 

prática familiar de subsistência, nota-se que o município de Iporá teve seu período 

de maior crescimento concomitantemente ligado a investimentos em infraestrutura. A 

pavimentação da GO-060, na década de 1970, que liga Iporá a Goiânia, promoveu 

mudanças na dinâmica da jovem cidade.  

Estes investimentos, juntamente com políticas assistencialistas articuladas 

por lideranças locais, promoveram a atração de habitantes de áreas rurais e de 

outros municípios vizinhos. O distrito, que ao anoitecer era invadido pelo som 

produzido pelos sapos, passa, de forma lenta, a ouvir outros ruídos, alheios aos 

produzidos anteriormente.  

Neste período, a chegada de melhorias na oferta de serviços, diversificação 

de casas comerciais e de oferta de benefícios até então inéditos para a região 

contribuem para a vida de pessoas. A instalação de hospitais, com médicos jovens e 

de boa formação, resultou na fama regional dos mesmos. Com a crescente 

demanda por parte dos pacientes, outros hospitais foram abertos, além de clínicas, 

consultórios de diversas áreas, laboratórios e, consequentemente, de 

estabelecimentos comerciais ligados à área da saúde, como drogarias e farmácias 

homeopáticas. 

Além da área médica, outro relevante serviço encontrado em Iporá é a 

educação, com unidades de ensino em todos os níveis de ensino, existindo 

instituições públicas e privadas. Com a chegada da Universidade Estadual de Goiás, 

em meados da década de 1990, ocorreu uma intensa circulação de alunos, tanto de 

Iporá como de cidades vizinhas, que vislumbraram a oportunidade de poder estudar 

e ter uma formação de nível superior, passando a unidade a ser um importante 

centro regional de ensino superior. 

Mesmo com a presença da Universidade Estadual de Goiás em Iporá, ainda 
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existiam demandas para a abertura de outras instituições de ensino superior. Nesse 

sentido, destaca-se a Faculdade de Iporá, com uma proposta direcionada a uma 

clientela distinta, se comparada com a da UEG. Com formação voltada ao 

bacharelado e não à licenciatura, muitos alunos começam a buscar esta instituição 

particular. 

Recentemente, a oferta de ensino foi ampliada, cuja realização deu-se 

através de articulações políticas e da comunidade local, resultando na construção do 

Campus do Instituto Federal Goiano. Com o objetivo de oferecer um ensino que 

contemple diferentes faixas etárias, sua visão além da formação de nível superior 

também beneficia o ensino médio, oportunizando a qualificação concomitantemente 

com cursos técnicos, proporcionando aos alunos qualificação e capacitação. 

Todavia, nem todos os seguimentos foram beneficiados em Iporá. Com uma política 

marcada pelo investimento por parte do governo estadual e federal até o final da 

década de 1990, a cidade passa por um período de esquecimento. Ao se analisar a 

realidade Iporaense, algumas indagações surgem nas tradicionais rodas de 

conversa da população, como por exemplo, quais os possíveis motivos para a falta 

de atratividade do município? 

De certa forma, não só nosso local de estudo, mas todos os municípios 

pertencentes à microrregião de Iporá tiveram suas capacidades de atração de 

verbas e investimentos públicos e privados reduzidos. Isto, de certa forma, se reflete 

na baixa oferta de empregos, visto que, ao passo em que as vendas e consumo 

aumenta, automaticamente surgem ofertas de vagas de emprego e a possibilidade 

de melhores propostas de emprego. 

Observa-se que as políticas de incentivo à abertura e manutenção de postos 

de trabalho em Iporá não fazem parte da visão de mandato de seus gestores. A 

ilusão de uma grande indústria, ainda deslumbra grande parte da população, como 

se a presença da mesma resolvesse todos os problemas econômicos existentes. 

Além da decepção ligada à economia, que de forma indireta favorece a 

migração de sua população economicamente ativa para outros locais, em busca de 

trabalho e melhores salários, também promove a dependência da população carente 

em relação à oferta de benefícios sociais. Apesar de não vivenciar a fome e outras 

intempéries sociais, o simples ato de dar certa quantia, acreditando-se que traz 
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dignidade à população, pelo contrário, favorece a ideia de incapacidade do indivíduo 

frente à uma sociedade capitalista.   

Esta realidade pode ser observada, principalmente, quando se trata da 

questão imobiliária. Nas décadas de 1970 e 1980, a administração municipal era 

solícita à vinda de moradores para Iporá. O Bairro São Paulo da Cruz e a Vila 

Brasília são exemplos de loteamentos que surgem de práticas habitacionais sem 

estudos e planejamento. Como consequência, tem-se ainda nos dias atuais a 

característica principal de áreas com poucos benefícios públicos. 

Mesmo com a mudança da concepção de segregação socioespacial, ligada à 

imagem da população pobre residindo na periferia, em Iporá, as áreas periféricas da 

área urbana têm como característica principal a ocupação de pessoas de baixa 

renda em loteamentos afastados do centro. 

Esta formação pode ser analisada devido à tímida atividade da economia 

local. Com o surgimento de loteamentos populares nas áreas periféricas, devido ao 

preço dos lotes, ainda que a ideia de periferia como área de baixo valor já é 

contestada, na atual conjuntura Iporaense ainda se faz como válida. 

Ao verificar a oferta dos serviços públicos em Iporá, verifica-se que sua 

distribuição esta concentrada nos loteamentos criados nas décadas de 1950 e 1960, 

com exceção do parque de exposição agropecuária, da Universidade Estadual de 

Goiás, Faculdade de Iporá e Instituto Federal Goiano, que se situam em loteamentos 

da década de 1980. Esta distribuição reflete o processo de ocupação urbana deste 

objeto de estudo.  

A área central possui, além de melhor infraestrutura, a presença de grande 

parte dos serviços públicos; com a abertura de novos loteamentos, não foi sendo 

inserida, nos mesmos, a disposição de serviços aos seus moradores.  

Com base nestas análises, a configuração socioespacial de Iporá segue o 

padrão de boa parte das cidades brasileiras. Com um rápido crescimento devido a 

fatores políticos e sociais externos e alheios à sua vontade, sua população e 

dinâmica alteram-se rapidamente. De um povoado que quase foi dizimado por 

doenças, ele se transforma, mesmo que com deficiências, sendo conhecido como 

local de tratamentos de saúde. De certa forma o grande benefício que veio para 
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Iporá e que ainda tem gerado resultados positivos seja na área da educação. 

A dependência da produção e venda do leite in natura não favorece a 

economia local. O que se observa é uma atividade presa ao tradicionalismo, e que, 

de forma retraída, busca agregar, mesmo que sem grandes ambições, novos 

métodos para o aumento da renda. 

O comércio local atualmente ocupa diversas áreas. Nota-se que as avenidas 

XV de novembro, 24 de outubro, Avenida Rio claro, Avenida Pará, dentre outras, 

estão sendo ocupadas cada vez mais por estabelecimentos comerciais (Mapa 9).  

A atual configuração socioespacial de Iporá, segundo os dados levantados e 

expostos neste estudo, sofre com a lentidão existente antes da chegada do asfalto. 

Claro que outras benfeitorias foram instaladas. Entende-se que a realidade local 

depende da dinâmica regional. O que se estranha é a forma com que esse processo 

ocorreu.  

Para uma nova retomada, não só Iporá, mas todos os municípios da 

microrregião precisam ser assistidos. Mais do que benefícios sociais, estas cidades 

precisam receber incentivos, a fim de se tornarem cidades econômica e 

demograficamente relevantes dentro do contexto social goiano. 
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