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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar como o meio técnico-

científico-informacional em suas dimensões espaciais e produtivas captura o território goiano e o 

transforma significativamente pós-1950. Em termos específicos, almeja apontar os principais 

fatores que conduzem essa inserção e destacar como estes contribuem para a inserção de 

Catalão e Anápolis em um processo capitalista global e moderno. Metodologicamente, a 

abordagem é qualitativa, com foco para os aspectos urbanos e econômicos dos municípios de 

Catalão e Anápolis. A análise de informações e dados baseou-se em pesquisa documental 

associada à pesquisas bibliográficas. O processo de consolidação do meio técnico-científico-

informacional possibilitou inaugurar uma nova realidade em Goiás, entretanto, ressalta-se que 

este atua de forma diferenciada e desigual no espaço e no tempo.  

 

1. INTRODUÇÃO: 

 

Compreender os processos que marcam a inserção e consolidação do meio técnico-

científico-informacional em Goiás envolve uma série de fatores e aspectos a serem relatados, 

porém destaca-se que muitos escapam a compreensão teórico-metodológica, devido à 

complexidade que é a produção e reprodução do espaço na sociedade capitalista. 

O texto tem como objetivo principal fazer uma reflexão geográfica de como o meio técnico-

científico-informacional em suas dimensões espaciais e produtivas captura o território goiano e o 

transforma significativamente no pós-1950. Em um plano secundário, almeja apontar os principais 

fatores que conduzem essa inserção, assim como destacar como estes permitem a inserção de 

Catalão e Anápolis em um processo capitalista global e moderno. Para tanto, ressalta-se que todo 

esse processo é permeado por articulações espaciais empreendidas no território, em uma 

concepção de análise multiescalar. 
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Diante disso, faz-se uma tentativa em compreender e apontar quais são os fatores que 

marcam a inserção deste território na aldeia global, e posteriormente, destaca como eles chegam 

com maior ou menor intensidade à determinados municípios, possibilitando um processo de 

divisão territorial do trabalho desigual, em que umas regiões desenvolvem-se mais do que outras, 

devido às condições técnicas, políticas e econômicas. 

Em termos metodológicos, opta-se por uma abordagem qualitativa para discussão dos 

aspectos urbanos e econômicos, por considerá-los como eixos principais para que contexto 

urbano-industrial se consolidasse em alguns municípios de Goiás. Para tanto, escolhemos os 

municípios de Catalão (Microrregião de Catalão integrante da Mesorregião Sul Goiano) e 

Anápolis, alocado na Microrregião de Anápolis, que faz parte da Mesorregião Centro Goiano, 

como exemplos para compreender esse processo em Goiás. 

As informações e dados analisados foram obtidos juntos ao IBGE (Instituto de Brasileiro de 

Geografia e Estatística), IMB (Instituto de Estudos Socioeconômicos Mauro Borges), IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), que são acompanhadas de reflexões teóricas 

respaldadas em Santos (2002), Santos e Silveira (2001), Elias (2003), Silva (2005; 2011), Lima 

(2003), Matos (2005; 2011), Luz (2009), dentre outros. 

O processo de consolidação do meio técnico-científico-informacional em Goiás possibilitou 

inaugurar uma nova realidade no estado nas últimas décadas, porém, este atua de forma 

diferenciada no espaço-tempo, em que as ações do capital sobre o espaço, privilegiam algumas 

áreas/pontos em detrimento de outras. 

Essas questões gerais induzem a muitas outras reflexões, que não poderão ser finalizadas 

neste texto, mas permite que sejam pensadas e repensadas, a partir de contribuições que visem 

entender, minimamente, os fatores que induzem a inserção de Goiás e, respectivamente, dos 

municípios escolhidos na aldeia global. 

Portanto, o texto a seguir traz dados e informações que permitem analisar os fatores que 

contribuíram para que o meio técnico-científico-informacional consolidasse em Goiás e quais são 

os principais fatores indutores da articulação espacial e econômica dos municípios de Catalão e 

Anápolis com o mundo globalizado. 

 

2. O MEIO TÉCNICO-CIENTÍFICO-INFORMACIONAL EM GOIÁS  

 

O contexto de inserção do meio técnico-científico-informacional no território do Cerrado 

não pode ser entendido circunscrito a um recorte temporal pós-1950 e nem apenas como um 

recorte espacial restrito aos limites territoriais do estado de Goiás, pois as relações e processos 

que contribuíram para a sua chegada e propagação datam de períodos anteriores. 
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Desde idos de 1930 projetos de interiorização já eram desenvolvidos pelo Governo de 

Getúlio Vargas e sucessores destinados as áreas de Cerrado, por meio de implementação de 

políticas públicas visavam sua integração ao restante do território nacional. Dentre as mais 

importantes estão: Marcha para o Oeste, implantação das Colônias Agrícolas Nacionais em 

Ceres/GO e em Dourados/MS e construção de Goiânia, cidade planejada e nova capital de Goiás. 

A partir da segunda metade do século XX, emergiram novas configurações territoriais para 

o Centro-Oeste e Goiás, induzidas, principalmente pela modernização da agricultura, atração de 

agroindústrias, assim como pela construção de Brasília, nova capital federal. Ante a essa nova 

dinâmica imposta ao território nacional, pautada no contexto urbano-industrial, pode-se afirmar os 

territórios centroestino e goiano, não ficaram alheios às ações do capital, ou seja, se inseriram no 

processo de globalização. 

Apontar os elementos explicativos mais importantes para compreender o crescimento 

econômico e as mudanças socioespaciais ocorridos no Centro-Oeste brasileiro a partir da década 

de 1950, implica mostrar que o Estado foi um agente indutor para que mudanças de ordem 

socioeconômicas fossem implementadas regionalmente, possibilitando sua articulação à dinâmica 

capitalista nacional (ESTEVAM, 1998). 

Associado ao contexto nacional e regional, as transformações socioespaciais e estruturais 

que ocorreram em Goiás podem ser compreendidas diante de uma análise escalar regional ou 

local, para tanto, propõe entender as configurações ocorridas em dois dos seus principais 

municípios (Catalão e Anápolis), compreendidas em articulação com os acontecimentos globais. 

A inserção de Goiás na globalização contribui para entender que alguns elementos 

marcam essa nova reorganização espacial, econômica e urbana. Sendo que reorganização 

espacial é reflexo da construção do espaço, fruto da relação sociedade/natureza, que o 

transforma constantemente através das técnicas e das relações de trabalho, dando-lhe 

dinamicidade e formas, conforme a sociedade que o produz temporalmente (SANTOS, 1997, 

2002; SOJA, 1993; DEUS, 2003). 

Nas abordagens sobre o espaço geográfico, primeiramente devemos considerá-lo em sua 

totalidade e partir de uma reflexão de que ele é constituído de partes e que estas contêm, 

estruturas, processos, intencionalidades e movimentos, inclusive as relações da 

sociedade/natureza e da sociedade/capital, cuja realidade que permeia o espaço apresenta um 

processo de totalidade e totalização (SANTOS, 2002; MORIN, 2002). 

Podemos considerar que, nessa discussão sobre a totalidade, a relação do todo com as 

partes, e vice-versa, ocorre dialeticamente, pois para conhecer e explicar o todo é necessário 

conhecer as partes e, para compreender as partes, precisa-se do todo, tanto as partes modificam 

entre si, quanto o todo em contato com as partes transforma-as. Isso ocorre através do processo 

de totalização (MORIN, 2002; SANTOS, 2002). Todavia, as partes se inserem ao todo e em um 
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movimento complexo, compõe a totalização, ou seja, "Para alcançar a verdade total, é necessário 

reconhecer o movimento conjunto do todo e das partes, através do processo de totalização" 

(SANTOS, 2002, p. 120).  

A dinâmica desse processo respalda-se na acumulação de capitais, no trabalho, na 

produção de mercadorias e na indução ao consumo que ditam o ritmo do modo de produção 

dominante a partir do século XX. Assim, as manifestações espaciais, temporais e globais impostas 

aos lugares - meio urbano e rural - contribuem para compreender a formação da divisão territorial 

do trabalho, cuja perversidade se configura em desigualdades sociais e espaciais. 

A lógica que processo de globalização impôs à região Centro-Oeste e ao estado de Goiás, 

possibilita que os lugares passem a manter relações locais e globais ao mesmo tempo, através de 

estruturas que foram criadas e que surgiram em decorrência da lógica capitalista, percebidas em 

arranjos espaciais que se materializaram espacialmente. Ao considerar a cidade como um centro 

receptor de inovações e irradiador dessas e de outras geradas internamente, torna-se uma 

tentativa de entender o quanto articulações espaciais são capazes de modificar os lugares, não 

apenas estruturalmente, mas em seus valores e significados. 

Nesse viés, a dinâmica socioespacial dos municípios de Catalão e Anápolis integra-se ao 

todo e se apresentam em um processo de totalização, engendrado a partir de articulações 

escalares que vão desde ações locais até globais. Isto significa, que estes foram modificados e 

transformados conforme os ditos do imperativo do capital produtivo e financeiro. 

Santos (2002) aponta que o movimento da sociedade (do espaço) vem sofrendo 

sucessivas mudanças técnicas ao longo do tempo, resultantes do trabalho e da ação do capital. 

Estas podem ser reconhecidas em três etapas: meio natural, técnico e  técnico-científico-

informacional. No meio natural o homem escolhia, na natureza, o que lhe servia ao exercício da 

vida; no técnico, há a emergência do espaço mecanizado e o homem começa a fabricar um novo 

tempo, no trabalho, nas relações comerciais e no lar. Já no meio técnico-científico-informacional 

ocorre uma mudança significativa no trabalho, na produção, no consumo e na sociedade. 

Do ponto de vista analítico da Geografia, tanto as reflexões de Santos (1994; 2002) quanto 

as de Mamigonian (1999) referem-se ao produto da relação sociedade/natureza, desse modo, o 

espaço é o lugar da produção, pois é nele que o capital se reproduz e que as sociedades e os 

homens mantêm relações entre si e com a natureza mediante o trabalho. 

As mudanças espaciais marcadas pelo contexto do meio técnico-científico-informacional 

são estabelecidas a partir da Segunda Guerra Mundial, mas se consolidam mundialmente pós-

1970. Esse se forma com a associação de ciência, tecnologia e mercado global cujas ações 

materiais e imateriais se consolidam espacialmente, transformando os lugares em termos 

econômicos e culturais.  
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Esse momento é portador de um novo Paradigma Tecnológico, organizado com base na 

tecnologia da informação, cujo berço é o Vale do Silício/Califórnia, no Estados Unidos. Esse 

momento também pode estar expresso nas bases da acumulação flexível e nos novos sistemas 

de gestão, de produção e de consumo, bem como pode representar o anseio da sociedade 

capitalista que busca uma reestruturação produtiva do capital como forma de responder às suas 

crises estruturais (CASTELLS, 2007; ANTUNES, 2009). 

Portanto, o meio técnico-cientifico-informacional concretiza-se em um novo estilo de 

produção, comunicação, gerenciamento e de cotidiano, possibilitando interações da economia 

local com a global e a geopolítica mundial, onde o imperativo das verticalidades e horizontalidades 

manifestam-se espacialmente. Nesse sentido, as corporações capitalistas tem papel significativo 

ao entrelaçar territórios e transformá-los segundo sua lógica. 

A teoria do meio técnico-científico-informacional indica que as ideias de ciência, tecnologia 

e mercado global devem ser consideradas conjuntamente. Os objetos são, ao mesmo tempo, 

técnicos e informacionais, funcionam e servem como informação. A informação é o vetor principal 

do processo social e, os territórios são equipados para facilitar a circulação dos objetos e 

mercadorias. A lógica global se impõe a todos os territórios e a cada território como um todo. 

Assim, o espaço tende a funcionar como uma unidade e o meio geográfico tende a ser universal, 

isto é, o espaço do mundo atual pode ser entendido como meio técnico-científico-informacional 

(SANTOS, 2002). 

Os lugares participam, de forma indireta ou direta, dessa ordem mundial, sendo que alguns 

vão ser capturados de forma direta e servirão de respaldo ao desenvolvimento e propagação do 

meio técnico-científico-informacional; outros nem tanto. Nesse sentido, as condições desiguais e 

antagônicas de participação nos aconteceres globais induz ao desenvolvimento econômico, 

tecnológico e social de alguns lugares mais do que outros (ELIAS, 2003). 

Essa lógica global vai ocupando territórios, não importando a distância e nem as 

especificidades de cada lugar. Assim foi com o Centro-Oeste, com o estado de Goiás e com os 

municípios goianos de Catalão e Anápolis. Tal ordem se aplica também para Rio Verde, Jataí, 

Itumbiara, Morrinhos, Pires do Rio, Mineiros e outros mais que vêm se integrando à lógica do 

capital de forma surpreendente, rápida e subsidiada pelo aparelho estatal, que organiza e fomenta 

as estruturas necessárias para a consolidação do capitalismo nos lugares. 

A ciência, a técnica, a informação, a tecnologia e o Estado tem papéis essenciais nesse 

processo e, contribuem sobremaneira para que o mercado torne-se global e os lugares ganhem 

novos conteúdos, funções e significados, resultantes dos ditos do meio técnico-científico-

informacional. Ressalta-se que este não se impõe de forma igualitária sobre o espaço, pois cada 

lugar tem suas particularidades, formas e funções, ou seja, suas próprias rugosidades, por isso 

algumas regiões se desenvolvem mais do que outras. 
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Os dois municípios apontados para reflexões de suas dinâmicas econômicas e rearranjos 

urbanos, se apresentam entre os que mais se desenvolvem e recebem investimentos financeiros, 

tecnológicos e públicos do Estado em Goiás. Devido a isso tornaram-se centros urbanos indutores 

e dinamizadores no território goiano, pois absorvem e irradiam os reflexos da globalização, porém, 

ainda apresentam rugosidades.  

Nesse caminho, consideramos a ação do Estado importante no processo de materialização 

do meio técnico-científico-informacional por ser um agente organizador das ações capitalistas nos 

territórios centroestino e goiano. Elegemos alguns fatores e processos que marcam a 

consolidação deste em Goiás, os quais serão tratados a seguir.  

 

3. PRINCIPAIS FATORES DA CONSOLIDAÇÃO DO MEIO TÉCNICO CIENTÍFICO-

INFORMACIONAL EM GOIÁS 

 

No contexto do processo de consolidação do meio técnico-científico-informacional em 

Goiás, e como este chega aos lugares de forma desigual, apontamos os principais fatores 

contribuintes para que o território fosse capturado e transformado no pós-1950.  

Entretanto, ressalta-se que esses aspectos devem ser considerados em associação a um 

contexto histórico de formação do território goiano e também, que de forma isolada eles pouco 

contribuem para que essa nova dinâmica global chegasse, instalasse e consolidasse no estado. 

Dentre os fatores mais importantes, tem-se: 

 
a) A Construção de Brasília: 

Esse novo contexto econômico que se instalou em Goiás foi precedido por política recente 

de ocupação territorial, acirrada a partir de1950, com a implantação do Plano de Metas (1956) 

pelo presidente Juscelino Kubitschek.  

Este promoveu alterações na estrutura econômica do país e voltava-se para a 

modernização do território e industrialização, criando articulações no interior do país, interligando 

os centros produtores de matéria-prima aos industriais mediante a construção de eixos 

rodoviários, como por exemplo: a Belém-Brasília – liga Marabá/PA a Aceguá/RS passando 

Anápolis e a BR-050- liga Brasília/DF a Santos/SP passando por Catalão. 

Nesse sentido, atuação capitalista contou com o apoio jurídico e político do Estado, que 

efetivou algumas ações, como: incentivos fiscais e financeiros à industrialização, construção de 

rodovias, aberturas de créditos rurais, expansão dos meios de comunicação, ampliação e 

instalação de indústrias de base, interiorização da economia e urbanização com a construção de 

Brasília, entre outras, que contribuíram para que o estado de Goiás se inserisse em um estágio de 

desenvolvimento e integração ao território nacional, assim como ao processo global. 
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b) O papel do Estado e a modernização do território: 

Com o intuito de desenvolver e integrar o território brasileiro ao mercado internacional, foi 

criado pelo governo federal na década de 1970, dois Planos Nacionais de Desenvolvimento (I 

PND e II PND) para subsidiar a política de integração e de expansão agrícola. Enquanto o I PND 

não apresentava uma ação voltada especificamente para o Centro-Oeste; já o II PND, centrava 

esforços no crescimento das exportações. Entre as áreas propícias para receber os recursos 

financeiros estava o Centro-Oeste (SILVA, 2005). 

Além desses dois, outros programas foram criados, destacam-se: Programa de 

Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO), que visava a incorporação de 1,6 milhões de 

Km² de Cerrado, em Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Este foi decisivo para que o Centro-

Oeste se desenvolvesse e adquirisse o estágio atual de modernização na agricultura e pecuária 

(BARREIRA, 2003), assim como o Programa Especial da Região Geoeconômica de Brasília 

(GEOECONÔMICA) e o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos 

Cerrados (PRODECER) (SILVA, 2005). Ressalta-se que todos tiveram sua importância no 

processo de indução à modernização do território e à produção agropecuária. 

Esses programas viabilizaram de forma direta ou indireta a captura do Cerrado pelo 

capital, de maneira a torná-lo produtivo. Entretanto, os recursos disponibilizados à agricultura, 

foram seletivos e excludentes, sendo que a agricultura familiar, cuja propriedade era pequena e 

produzia essencialmente para subsistência não teve acesso à esses créditos para plantio, 

colheita, equipamentos e insumos agrícolas ou para compra de terras. A situação reverberou em 

um processo de exclusão social, levando a um intenso êxodo rural, com impactos significativos no 

processo de urbanização no Cerrado.  

 

c) A modernização técnico-científica da agricultura:  

Dentre as estratégias adotadas pelo Estado para integrar Goiás ao mercado nacional, 

encontram-se os programas de incentivo agrícola e o incremento a malha viária do estado de 

Goiás, tais ações foram favoráveis à expansão da fronteira agrícola, porém, isso não signif icou um 

desenvolvimento regional homogêneo, tampouco ligado às bases socioeconômicas tradicionais.  

Segundo Silva (2005) duas questões são postas quando se analisa a expansão da 

fronteira agrícola em Goiás. A primeira refere-se aos aspectos econômicos, relacionados à sua 

expansão e à modernização técnico-científica da agricultura, que têm proporcionado, ao longo dos 

anos, o aumento da produtividade, da área plantada e de lucros. A segunda questão é de ordem 

social, sendo marcada pelas alterações na reprodução social da posse da terra e do trabalho, que 

passou a abrigar grandes empreendimentos agropecuários, promovendo a especulação fundiária 

a favor do capital agroindustrial, levando à desapropriação de milhares de agricultores familiares. 
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Tal situação marca um processo de modernização do território desigual, onde as áreas mais 

planas e com melhores solos são capturadas pelo capital agroindustrial, inclusive de origem 

estrangeira, com a chegada de empresas como ADM, Pionner etc. 

No final dos anos de 1960, inaugura-se uma nova fase em Goiás, caracterizada pelo 

ingresso de migrantes paulistas, paranaenses e gaúchos, assim como pela produção de 

commodities, como a soja. Produtos agrícolas como arroz, feijão, mandioca, milho e outros 

cederam lugar à soja. A chegada de novas práticas produtivas é resultante da combinação de 

arranjos tecnológicos, transferências de capitais, experiências dos agricultores e pecuaristas, 

sementes e animais melhorados geneticamente, insumos agrícolas, mecanização do plantio a 

colheita e a ação do Estado (via incentivos públicos), que possibilitam a modernização nas 

técnicas da produção agropecuária (MATOS, 2005; 2011). 

A respeito do processo de modernização implementado no município de Catalão, constata-

se que os migrantes, chegaram derrubando a vegetação nativa do Cerrado, que deu lugar a 

grandes extensões da monocultura de soja, desapropriando os antigos proprietários e modificando 

seus costumes e relações de trabalho. As áreas de chapadas, localizadas nas proximidades do 

Distrito de Santo Antônio do Rio Verde, foram destinadas, principalmente, ao cultivo de soja, e 

transformadas em grandes unidades produtoras de grãos para exportação (MATOS, 2005). 

O que era Cerrado nativo cedeu lugar à extensas lavouras, símbolos de grandes 

investimentos realizados pelos migrantes com amparo de crédito subsidiado pelo Estado, 

principalmente para desmatamentos, correção de solos, fertilizantes, mão-de-obra, sementes e 

infraestrutura (construção de casas, estradas, eletrificação rural, galpões para armazenamento de 

grãos, construção de represas, maquinários etc.), ou seja, a terra capitalizou-se e tornou produtiva 

(MATOS, 2005). Em função dessas transformações no campo, o município sedia vários grupos 

produtores de grãos, liderados por migrantes proveniente de vários estados do país, entre eles: 

Grupo Rampelloti, Grupo Grizzo, Grupo Godoy, Grupo Fava e outros mais. 

 

d) Processo de urbanização: 

Os acontecimentos e transformações produtivas no campo das áreas de Cerrado 

impactaram nas cidades goianas, que passaram a serem marcadas por um intenso processo de 

urbanização. Esse processo é marcado, notadamente, pelo crescimento da população urbana de 

Goiás entre 1980-91, saindo de 2.107.923 habitantes para 3.247.676 em 1991, respectivamente, a 

população rural reduz de 1.013.202 moradores para 771.227. A taxa geométrica de crescimento 

da populacional total registrada entre 1980-91 foi de 2,33% (IMB, 2016b). Já a população urbana 

aumentou, nesse período, cerca de 54%, em contrapartida, a rural diminuiu aproximadamente 

23,9%. Ressalta-se que esses índices estão inseridos em um contexto de crescimento regional e 

nacional em que o campo perde população para a cidade.  
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Além dos acontecimentos no campo é preciso ressaltar que o contexto urbano-industrial 

alavancado pela industrialização e dinamização das cidades acabam atraindo moradores do 

campo, que migram em busca de melhoria de vida. O Censo Demográfico de 2000 e de 2010 

apontam que o campo goiano passa por um processo contínuo de perda populacional para as 

áreas urbanas, sendo que em 2000 eram 4.396.645 habitantes urbanos e 606.583 rurais; já em 

2010 são 5.420.714 residentes em área urbana e 583.074 na zona rural (IMB, 2016b).  

O IMB (2016d, p. 6), traz que a população total: 

No intervalo de 2000 a 2010, entre os últimos censos demográficos do IBGE, a 
população do Estado de Goiás cresceu 20% passando de 5.003.228 para 
6.003.788 habitantes. A taxa média geométrica de crescimento anual da década 
foi de 1,84%, enquanto a taxa brasileira ficou em 1,17%. Em outras palavras, 
ganhamos 1 milhão de habitantes em uma década. 

 

Em termos intraurbanos os impactos são diversos. Cada vez mais notamos nas cidades 

goianas um processo evidente de segregação socioespacial, resultante da exclusão do acesso 

aos meios de produção. As condições de moradia, acesso ao trabalho, educação, saúde, 

transporte público e lazer estão cada vez mais escasseados e as pessoas vivendo cada vez mais 

em condições subumanas. O Estado, cujo dever constitucional é de garantir o acesso imediato à 

essas políticas e infraestruturas, tem sido omisso e sua ineficiência tem promovido o agravamento 

da situação, reverberando em violência, desemprego e miséria na vida urbana. 

Em Goiás, não é somente a região metropolitana de Goiânia que apresenta tais condições, 

como as cidades médias do interior também materializam essa situação, com uma dinâmica 

urbana inserida totalmente no contexto do capital produtivo e industrial, onde o processo de 

divisão territorial do trabalho é evidenciado na paisagem urbana. Tais condições podem ser 

notadas em dois aspectos: de um lado tem-se a presença de bairros extremamente precários de 

infraestrutura básica, déficit habitacional, desemprego, informalidade, baixa renda e; de outro, 

observa-se a existência de bairros e condomínios fechados para abrigar parcela da população 

com poder aquisitivo com acesso a bens e serviços diferenciados. As áreas urbanas de Catalão, 

Anápolis e outras cidades goianas são exemplos dessa realidade. 

 

e) As redes técnicas: ferrovia, rodovia, elétrica e de comunicações 

As redes técnicas, especialmente representadas pelas ferrovias, rodovias, energia e 

telecomunicações são importantes na configuração espacial moderna do território goiano, assim 

como elas assumem papel dianteiro e preponderante ao trazer as intencionalidades externas ao 

estado. Ainda cabe dizer que da mesma forma que trazem intencionalidades, elas são suportes 

técnicos que levam produtos, valores e ordens locais para o global. 

Castilho (2014, p. 30), ao abordar sobre o papel estratégico das redes técnicas em Goiás, afirma 

que: 
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As redes técnicas como suportes estratégicos para o processo de modernização. 
O controle das redes pela ação garante tanto a articulação política dos atores 
sociais como suas estratégias de produção. Isso significa que o comando do 
território, além de passar pela articulação com o Estado, passa também pelo 
controle das redes técnicas. 

 

As redes, ao chegarem aos lugares, têm a capacidade de incluí-los ou não ao território 

nacional. Tal fato se comprova via o imaginário popular impregnado na sociedade de alguns 

municípios, que atribui o seu pouco desenvolvimento e fraca modernização pelo fato de não ter 

seu território atravessado por uma rodovia federal, como é o caso de Goiatuba, Panamá, Buriti 

Alegre, localizadas na Microrregião Meia Ponte. E ainda a sociedade de Ipameri também 

argumenta que o processo de estagnação municipal é devido a decadência dos fluxos ferroviários 

na década de 1940, porém, recentemente o município tem apresentado articulações espaciais 

mais evidentes, devido à presença de alguns empreendimentos agrícolas, como a Caramuru. 

Notamos que as redes técnicas são condutoras de intencionalidades modernizantes, e tal 

condição pode sim levar o lugar e a região ao desenvolvimento econômico. Isso também nos 

permite dizer que estas não atingem homogeneamente o território goiano, pois alguns municípios 

estão melhor servidos por elas, situação que torna-se importante ao seu desenvolvimento. Como 

exemplo, temos novamente Catalão e Anápolis, que estão bem estruturados em termos de redes 

técnicas, com acesso direto à ferrovias e rodovias nacionais.  

 

f) Incentivo à industrialização: 

Sobre o processo de industrialização em Goiás, constata-se que até os anos de 1970 este 

era incipiente e ligado ao setor agropecuário, destacando poucas empresas de laticínios, 

processadoras de alimentos e frigoríficos, de capital local e regional. A legislação de incentivo a 

industrialização resumia-se na Lei Estadual nº 2000/1958, que concedia isenção por 10 anos de 

IVC (Imposto de Vendas e Consignações) para todos os ramos de empresas (FONSECA, 2016). 

Com o processo de tecnificação do campo nas áreas de Cerrado e a produção de 

commodities (soja, milho, sorgo etc.) voltada para exportação, a atração de empresas de capitais 

nacional e externo ligadas ao setor agropecuário - agroindústrias - tornou-se uma realidade.  

Empresas são atraídas para Goiás devido às suas potencialidades geográficas e alta 

produtividade agrícola, mas também pela política de incentivo à industrialização, cuja origem se 

dá com a criação dos Distritos Industriais (Lei Estadual n° 7.766/1973, que cria a Companhia dos 

Distritos Industriais de Goiás - Goiasindustrial), além das Leis Estaduais nº 7.384/1971 e nº 

7.700/1973, que respectivamente, financiava 42% do ICM (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias) no prazo de 5 anos e com isenção deste por 7 anos (FONSECA, 2016). 

Nos anos de 1980 cria-se a Lei Estadual nº 9.489/1984, conhecida como FOMENTAR 

(Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás), que financiava 70% de 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1290 

ICMS a recolher, com vigência de 5 a 10 anos, podendo ser ampliado para 15 ou 30 anos 

(FONSECA, 2016). 

A década de 1990 configura-se em um período promissor industrialmente, pois através do 

FOMENTAR muitas empresas se instalaram em Goiás, porém, somente alguns municípios 

passam a sediá-las, fato que cria um processo de desenvolvimento econômico desigual e reforça 

as disparidades espaciais e socioeconômicas empreendidas pela ação do capital, formando 

horizontalidades e verticalidades no território goiano (SANTOS, 2002; 2003).  

Esses dois arranjos espaciais, podem explicar a dinâmica do espaço na atualidade. As 

horizontalidades "[...] são zonas de contigüidade que formam extensões contínuas" (SANTOS, 

2013, p. 108), nesse sentido, elas, "[...] são tanto o lugar da finalidade imposta de fora, de longe e 

de cima, quanto o da contrafinalidade, localmente gerada" (SANTOS, 2002, p. 286).  

 As verticalidades podem ser definidas, num território, como um conjunto de pontos  
formando um espaço de fluxos, assim: 

[...] Esse espaço de fluxos seria, na realidade, um subsistema dentro da 
totalidade-espaço, já que para os efeitos dos respectivos atores o que conta é, 
sobretudo, esse conjunto de pontos adequados às tarefas produtivas 
hegemônicas, características das atividade econômicas que comandam este 
período histórico (SANTOS, 2003, p. 105-106). 

 

Em outras palavras, mediante a consolidação das horizontalidades os lugares podem se 

fortalecer a partir dos estabelecimentos de ações locais, aumentar a eficácia política, inclusive 

criando subespaços que contemplam e são intercruzados pelos ditos das verticalidades, mas 

também uma racionalidade e temporalidade local. No caso das verticalidades, os lugares 

integram, via um espaço de fluxos, à níveis econômicos e espaciais mais abrangentes. Portanto, o 

processo de industrialização em curso no estado de Goiás, possibilita, via espaço de fluxos, ao 

seu território uma articulação local-global.  

O século XXI inicia com a perspectiva de continuidade da industrialização, mediante a 

implantação do PRODUZIR (Lei nº 13.591/2000), que se divide nos SubProgramas: 

MicroProduzir, TecnoProduzir, TeleProduzir, CentroProduzir, LogProduzir e ComexProduzir, que 

oferecem financiamento de até 73% de ICMS a recolher, com prazo de vigência de 5 a 15 anos, 

limitado até 2020, destina-se a pequenas, médias e grandes empresas de todos os ramos 

(GOIÁS, 2016).  

Na legislação federal de incentivo à industrialização, tem o FCO (Fundo Constitucional do 

Centro Oeste) criado em 1989 e o Regime Automotivo Brasileiro (Lei nº 9.449/1997), além da 

concessão de créditos por instituições financeiras estatais e ações em âmbito municipal. 

Diante dessa política de incentivo à industrialização, Goiás tornou-se uma das unidades 

federativas que mais promove incentivos fiscais para atração industrial, levando ao que Santos e 

Silveira (2001) denomina de “guerra dos lugares”. Foi nesse processo especialmente, pós- 

fomentar que Catalão e Anápolis, juntamente com Rio Verde, Jataí, Itumbiara e outros tornaram-
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se os municípios mais industrializados de Goiás, pois no limiar dos anos de 1990 atraíram via 

incentivos fiscais empresas de grande porte de capitais nacionais e internacionais, que 

possibilitaram mudanças na dinâmica local. 

Esse processo de incentivo à industrialização em Goiás não pode ser analisado 

isoladamente, mas em associação com o processo de desconcentração industrial do Sudeste em 

direção a outras regiões brasileiras, pois este é "[...] fruto das mudanças estruturais do modo 

capitalista de produção e da atuação dos agentes globais e nacionais ligados à atividade industrial 

[...] que culminou em mudanças nos padrões de localização industrial" (BOMTEMPO, 2011, p. 

199).  

Santos e Silveira (2001, p. 112) esclarecem que “As mudanças de localizações de 

atividades industriais são as vezes precedidas de uma acirrada competição entre Estados e 

municípios pela instalação de novas fábricas e, mesmo, pela transferência das já existentes”. 

Portanto, o incentivo à industrialização concedido por Goiás diante desse movimento de 

deslocamentos de capitais produtivos de regiões consideradas "saturadas" foi determinante para 

atração industrial para o estado a partir das últimas décadas do século XX, e levando-o a  

desempenhar um papel como emergente no cenário industrial brasileiro, com a instalação de 

várias empresas, dos mais diversos ramos de atividades, desde agroindústrias até montadoras de 

automóveis, além de indústrias farmacêuticas, conforme será tratado na sequência. 

 

3. CATALÃO/GOIÁS E SUAS TRANSFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS 

 

Catalão tornou-se Cidade legalmente constituída em 20 de agosto de 1859. Isolada dos 

grandes centros de decisões da época em função da inexistência de um sistema de transporte e 

de comunicação, permaneceu até início do século XX em um lento processo de desenvolvimento. 

Sua dinâmica é impulsionada pela construção da Estrada de Ferro Goiás, entre 1912 e 1913, e a 

edificação de uma estação ferroviária neste município (SILVA, 2015; MATOS, 2012). 

Com a decadência da ferrovia e perdas territoriais significativas o município passa por um 

processo de estagnação econômica e regional nas décadas de 1930, 1940 e 1950. Retoma o 

dinamismo nos anos de 1960, com a chegada da rodovia federal BR-050, que liga Brasília ao 

Sudeste do país (SILVA, 2015). 

A década de 1970 é marcada pelo início da industrialização no município, sendo que, em 

15 de setembro de 1970 a Mineração Catalão (ex-grupo Anglo American e atual China 

Molybdenum Co. Ltd. - CMOC), é constituída nos municípios de Catalão (mina) e Ouvidor 

(operação), com a finalidade de explorar nióbio, entrando em operação de 1976. Em 1982 instala-

se a Goiasfértil (ex-Ultrafértil e atual Vale S.A.) que passa a explorar e produzir fosfatados. Três 
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anos mais tarde, em 1985 aloca em Catalão e Ouvidor, a Copebrás (ex-Anglo American e atual 

CMOC), que explora em minas de fosfatados e nióbio (LIMA, 2003; SILVA, 2015). 

Destaca-se que concomitante ao processo industrial, o campo também passa por 

transformações, com a chegada da soja e de imigrantes do Sul e Sudeste do país implantando um 

sistema de monocultura, além de trazer técnicas modernas e inovadoras de produção, com o uso 

de mecanização, fertilizantes, agrotóxicos, enfim, uso de ciência e tecnologia em prol do aumento 

da produtividade de commodities para exportação. 

A partir da instalação das três mineradoras citadas e a chegada da agricultura técnica-

científica observa-se impactos e transformações no espaço urbano Catalão, especialmente, na 

geração de empregos, atração de trabalhadores imigrantes e na desapropriação de camponeses 

(LIMA, 2015; MATOS, 2011). Além desses, a dinâmica muda juntamente com a expansão da área 

urbana da cidade. 

Todavia, um dos impactos mais relevantes desse contexto refere-se à expansão da área 

urbana, resultando na abertura de novos bairros nos anos 1970 e 80, dentre eles: Vila Liberdade I 

e II, Vila Margon I e II, Vila Teotônio Vilela (Vila Mutirão) e outros mais (CIRIACO, 2003). Sendo 

que, os dois primeiros para abrigar operários; o terceiro para atender as demandas por moradia 

das classes média e alta e; o quarto para abrigar os excluídos socialmente (do trabalho industrial 

e do campo), mediante um sistema precário de moradias em placas de cimento e telhado de 

amianto.  

O fim da década de 1990 é marcado pela instalação de uma montadora automotiva 

representante da japonesa Mitsubishi Motors Corporation S.A. (atual HPE Automotores do Brasil 

S.A.) e da montadora de colhedeiras de cana e pulverizadores, John Deere do Brasil, de origem 

norte-americana. Ambas impactaram no mercado de trabalho, setor comercial, de serviços e 

tecnológico em Catalão, além de atrair trabalhadores qualificados, que demandaram moradias 

com um novo padrão arquitetônico, consequentemente, induzindo novamente um processo de 

expansão urbana, acompanhado de desigual acesso à terra urbana. 

O processo de reprodução do capital tem-se acirrado, a cidade vem apresentando um 

espaço urbano cada vez mais mercantilizado e complexo; a paisagem urbana traz marcos da 

modernidade, mas também apresenta processos de exclusão social promovidos especialmente 

pelo acesso desigual a distribuição de renda. A demanda por moradia pelas classes sociais de 

baixo poder aquisitivo é crescente, acirrando a especulação imobiliária, tanto na venda quanto na 

locação de imóveis, mas também induzindo a segregação socioespacial.  

No fim da primeira década e início da segunda do século XXI, Catalão, recebe novamente 

alguns investimentos industriais, com a instalação da Du Pont Pionner Sementes (beneficiamento 

de soja) e da Suzuki Veículos do Brasil (representante da montadora japonesa Suzuki Motors, 

pertencente ao Grupo Souza Ramos e BTG Pactual, também proprietário da HPE Automotores). 
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Essas grandes empresas contribuem para a inserção deste município em um espaço de fluxos, 

cujas relações se dão material e imaterialmente com diversos lugares do país e do mundo. 

As duas primeiras décadas do século XXI são marcadas pela abertura de vários 

loteamentos, levando a cidade a um processo de espraiamento. Parte desses novos bairros e os 

cinco condomínios horizontais (dois em construção) são para atender as demandas das classes 

média e alta, porém, os bairros periféricos destinam-se aos pobres, que em muitos casos esperam 

por programas de moradias de interesse social. 

As questões relativas ao uso e ocupação do solo urbano, de forma desigual e excludente, 

estão associadas ao crescimento populacional, impulsionado pela dinâmica econômica e pelo 

marketing urbano que projeta Catalão no cenário regional e nacional, nas últimas décadas, como 

uma das melhores cidades de Goiás. Sobre isso é importante dizer que no último Censo 

Demográfico em 2010, o município possuía 86.647 habitantes, sendo que 81.064 são residentes 

na área urbana e 5.583 no campo. Já a estimativa populacional de 2015 aponta que o município 

tinha 98.737 habitantes (IBGE, 2016a). 

Segundo dados do IMB (2016c) em função, principalmente, do desempenho econômico e 

social, o município ocupou a 5ª posição na economia estadual em 2013, participando com 4,1% 

do PIB (Produto Interno Bruto) estadual; sendo o 4º maior PIB industrial, contribuindo com 6,3% 

do total estadual nesse mesmo ano. 

A agropecuária ocupou em 2011 a 9ª posição estadual; em 2012 a 7ª; já em 2013 não 

figura entre os 10 maiores contribuintes do estado. O setor de serviços mantém-se na 5ª posição 

desde 2010. Outro dado interessante de ser analisado é a renda per capita anual do catalano que 

é de R$ 65.235,86 em 2013, sendo a 7ª maior de Goiás. Nesse limiar, o seu IDH-M em 2010 foi 

de 0,766, considerado alto (0,700 e 0,799), figurando entre os maiores índices municipais no 

estado de Goiás (IMB, 2016c). 

Atualmente, parte dessa dinâmica econômica e social advém do seu perfil industrial, 

possuindo dois distritos industriais importantes, Distrito Mínero-Industrial de Catalão (DIMIC) e 

Distrito Químico de Catalão (DIQUIC), com a presença de empresas de grande e médio portes de 

capitais local, nacional e internacional e um terceiro, em fase de ocupação. Os fluxos materiais e 

imateriais que chegam e saem de Catalão, são significativos para sua consolidação no circuito 

produtivo goiano, permitindo um processo de articulação ao território regional, nacional e 

internacional.  

Entretanto, nota-se que nos últimos 40 anos Catalão passa por transformações 

socioespaciais significativas, tais como: crescimento e expansão urbanos marcados pelo 

surgimento de vários bairros e êxodo rural; chegada de capital minerador; dinamização da 

agropecuária com a modernização das produções agrícola e pecuária; produção de fertilizantes; 
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indústria automotiva e de maquinários agrícolas e empresas diversas, assim como empresas de 

tecnologia em sementes e outras mais. 

A dinâmica espacial urbana apresenta uma organização metamorfoseante, pois está em 

constante mudança e transformação, cujos processos espaciais acabam apresentando as 

características da sociedade que os constrói, resultando em segregação residencial 

(periferização), descentralização da área central (surgimento de subcentros e eixos de comércios), 

autossegregação (condomínios verticais e horizontais), trânsito intenso, índice de violência 

crescente, chegada contínua de redes setoriais de comércio e serviços, aumento da demanda por 

cultura e lazer e outros (CORRÊA, 2001). Porém, essas condições não elimina a exclusão social e 

muito menos a divisão social do trabalho, tanto na cidade quanto no campo.  

Portanto, essa breve descrição sobre o processo histórico de crescimento urbano e 

econômico de Catalão, representa apenas alguns apontamentos. Todavia, essas posições 

ocupadas no ranking estadual não minimiza o desemprego, a falta de saneamento básico, de 

asfalto, o déficit habitacional, condições precárias de saúde e educação pública, entre outras. 

Também não impede que o município enfrente uma crise econômica sem precedentes nas últimas 

décadas, com demissões em massas, estagnação dos setores industrial, de comércio e serviços, 

sobretudo, agravada pela falta de investimentos públicos em setores prioritários ao 

desenvolvimento econômico e social.  

 

4. ANÁPOLIS/GOIÁS: MAIOR POLO FARMACÊUTICO DO CENTRO-OESTE 

 

O município de Anápolis se localiza no Centro Goiano, sendo uma das principais cidades 

do estado. Sua fundação ocorre em 1870 por Gomes de Souza Ramos, porém, emancipa-se 

como cidade em 1907. 

A economia Anapolina, nesse período, era baseada na produção cafeeira, o que fez o município 

sofrer um forte abalo na década de 1930, com a crise econômica de 1929. Em 1970, cem anos 

após a fundação da Vila de Anápolis, o município já contava com 180.012 habitantes (IBGE, 

2016b). 

Um dos principais fatores que levou a esse rápido crescimento e desenvolvimento do 

município foi a construção de Goiânia durante a década de 1930, que em 1937 passou a ser a 

capital do estado, função que antes era empregada pela cidade de Goiás. Lembrando que a 

distância entre Anápolis e Goiânia é de aproximadamente 60 km (CASTRO, 2004; GRUPO, 

2016). 

A consolidação de Goiânia como nova capital associada  à Marcha para Oeste, projeto do 

Estado Novo de Vargas para “ocupação e desenvolvimento” do interior do Brasil, fez com que 

Anápolis (que já contava com a linha férrea em 1935) se tornasse um importante polo de tráfego 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1295 

de pessoas e relação mercantil com a nova capital. Esse processo impactou negativamente na 

economia do Triângulo Mineiro (CASTRO, 2004). Vale ressaltar que a ferrovia teve papel 

significativo para o Sul Goiano, inclusive para Catalão, conforme abordado anteriormente. 

Outro fator importante para o desenvolvimento de Anápolis foi a sua relação de 

interdependência com Goiânia, onde uma acabava por suprir as necessidades da outra, fazendo 

com que em 1950 esses dois municípios fossem responsáveis por 80% da produção industrial de 

Goiás (CASTRO, 2004). 

Ao avançar da década de 1950, outro fator se destaca para que o crescimento urbano e 

econômico de Anápolis fosse significativo. Este fator refere-se à construção de Brasília (localizada 

a aproximadamente 160 km), tal fato redunda na projeção econômica do Centro-Oeste, obrigando 

o governo federal a melhorar as condições logísticas da capital, o que ocasiona a construção da 

BR-060, em 1957, ligando Anápolis a nova capital federal (PREFEITURA, 2016a; 2016b). Além 

disso, a proximidade geográfica e o fluxo intenso pela BR-153 intensifica a relação de Anápolis 

com Goiânia, assim como com Brasília.  

Com o avanço de políticas expansionistas para a logística do interior do Brasil, Anápolis 

passa a ser cortada também pela BR-153.Nesse sentido, as redes técnicas e a construção de 

Brasília são fatores indutores da dinamização deste município no pós-1960. 

Dada a devida importância do município no contexto de localização privilegiada e 

estratégica em Goiás, em 1969, o Marechal do Ar Márcio de Souza e Mello, então Ministro da 

Aeronáutica, selecionou a cidade para o projeto de implantação da Base da Força Aérea 

Brasileira, que apoiaria a missão de defesa aeroespacial do território nacional. Este advento fez 

com que Anápolis alocasse a primeira “unidade de interceptação” da América do Sul, ou seja, uma 

organização que apoiaria a missão de defesa do espaço aéreo brasileiro, especialmente da 

Capital Federal. Em 1972 foi então inaugurada a 1° Ala de Defesa Aérea conhecida como ALADA, 

que veio a se tornar em 1979 a Base Aérea de Anápolis, conhecida como BAAN (FORÇA AÉREA 

BRASILEIRA, 2016) 

No contexto da política estadual de industrialização de Goiás, em 8 de setembro de 1976, 

é criado o Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), com o objetivo de fortalecer a produção 

mineral, agrária e industrial do município. A posição estratégica da cidade, contribuiu para que a 

intenção inicial fosse suplantada. Contando com uma área de 593 hectares, com acesso a BR-

060/153 e a GO-330, além de ser interligada ao Porto de Santos por um ramal da Ferrovia Centro 

Atlântica e ser o marco zero da ferrovia Norte-Sul - em construção (PREFEITURA, 2016a; 2016b). 

Ainda dentro da proposta de industrialização induzida pelo Estado, o maior avanço ocorreu 

na década de 1980, quando o governo de Goiás instituiu o programa de incentivos fiscais 

FOMENTAR. Assim, o DAIA se consolidou como o principal polo de indústrias goiana, 

transformando Anápolis na cidade mais industrializada do estado, devido não só aos incentivos 
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fiscais, mas também à infraestrutura criada e a localização privilegiada, essenciais para os fluxos 

materiais e imateriais, tanto que saem do município, quanto os que chegam. 

Hoje o DAIA é a sede do Polo Farmacêutico do Estado de Goiás, com mais de 20 

empresas, as principais são: Laboratórios Teuto Brasileiro/Pfizer, Neoquímica, Greenpharma, 

Geolab, Champion, Kinder, Vitapan, Novafarma, Genoma, AB Farmoquimica, FBM, Melcon/Aché, 

Pharma Nostra e outros, que juntos, empregam mais de dez mil trabalhadores (PREFEITURA, 

2016a). Além da geração desses empregos, devido à indústria farmacêutica fazer parte de um 

setor tecnológico avançado, que envolve pesquisas de ponta na área química e biológica, as 

relações com o mercado externo são constantes, seja para importação de insumos 

farmacológicos ou para exportação de medicamentos. 

O DAIA também possui uma Estação Aduaneira do Interior (EADI), conhecida como Porto 

Seco, responsável por grande parte do escoamento de mercadorias do Centro-Oeste e Tocantins, 

principalmente de grãos. A presença da EADI é um dos principais motivos de Anápolis ter se 

consolidado como o 22º maior município importador do Brasil, com US$ 1,5 bilhão em volume. 

Apenas para esclarecimento, o Porto Seco Centro-Oeste ou EADI é um terminal alfandegário de 

uso público, de zona secundária, destinado à prestação de serviços de movimentação e 

armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro (PREFEITURA, 2016a). 

Ressalta-se que outras empresas importantes também estão presentes no DAIA, dentre 

elas: Adubos Araguaia, Fertilizantes Mitsui, Granol Óleos Vegetais, Gravia Esquality, Guabi, 

Midway International, Cereais Araguaia, Elkatex, Babymania Fraldas, Roan Alimentos, Beraca-

Sabará Indústria Química, Companhia Metalgraphica Paulista, Transportadora Gabardo, RG Log 

Logística, DHL Logística, Laticínios Vigor, Colatex, Plastubos, Docce Vida e a montadora 

automotiva CAOA (inaugurada em 2007), representante no Brasil da marca sul coreana Hyundai 

(PREFEITURA, 2016a). 

Todo este contexto é marcado por crescimento populacional relevante, conforme tabela 1.   

 
Tabela 1: População de Anápolis/Goiás: 1980 a 2010 

População Censitária (habitantes) 

 1980 1991 2000 2010 

Total 180.012 239.378 288.085 334.613 

Urbana 163.096 226.925 280.164 328.755 

Rural 16.916 12.453 12.453 5.858 

Fonte: IMB (2016a). 

 

Como na maioria dos municípios brasileiros, a quantidade de habitantes no campo 

diminuiu muito, em contrapartida, aumentou na área urbana. Devido à industrialização do 

município, ocorreu grande migração para a localidade, sendo que em 2015o município conta com 

uma população estimada de 366.491 habitantes (IBGE, 2016b).  Além disso, o setor econômico 
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em todas as suas dimensões (agropecuário, industrial, comércio e serviços) posicionou Anápolis 

como a segunda economia goiana em 2013, gerando para o município um PIB de R$ 12.041.451 

bilhões (IMB, 2016c). 

O município apresenta-se, ainda, como um importante centro de decisão para o estado, 

tanto do ponto de vista econômico quanto do processo urbano, devido à sua inserção na rede 

urbana regional e nacional, assim como a respeito de sua contribuição na organização no circuito 

produtivo goiano e sua articulação com o global. 

Anápolis se projeta no cenário regional, devido especialmente às questões econômicas, 

políticas e sociais, como afirma Luz (2009, p. 320):  

O desenvolvimento anapolino é tributário da dinâmica exercida pelas diferentes 
atividades econômicas que impulsionam o processo de especialização da cidade e 
de sua projeção como pólo de alta tecnologia, farmacêutico, industrial 
(transformação e cerâmico) e, no período atual, automobilístico. Na área dos 
serviços, destaca-se a importância da cidade para as pequenas cidades que a ela 
se articulam, quer por meio de convênios ou mesmo pela iniciativa individual de 
seus moradores. Esse aspecto, inclusive, reflete a importância da cidade média 
como centro de serviços especializados que atende a uma demanda regional. 
Característica que foi discutida a partir dos exemplos, entre outros, da atividade 
agrícola, educação superior e setor de saúde. 
 

Contudo, essas questões de ordem econômica não eliminam os processos de 

desigualdades sociais e espaciais evidenciadas no espaço urbano, onde se observa, de um lado, 

a dinâmica de fluxos materiais e imateriais, devido ao vasto comércio e serviços na área central e 

principais subcentros e, de outro, nota-se que a exclusão social, com bairros dotados de precárias 

infraestruturas, assim como a demanda por serviços públicos e moradia é crescente.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Observa-se que, diante das ações que o capital em consonância com o Estado vêm 

implementando em Goiás, pode-se dizer que este território se inseriu no contexto do meio técnico-

científico-informacional, que é marcado por uma dinâmica econômica moderna, seletiva espacial e 

excludente socialmente. A articulação espacial de Goiás com a economia regional, nacional e 

internacional não se dá homogeneamente a partir de todo o território goiano, mas a partir de 

alguns pontos/áreas, ou seja, alguns municípios, aqueles mais importantes, com destaque para 

Catalão e Anápolis (analisados neste texto), mas isso não significa que outros, como Jataí, Rio 

Verde, Itumbiara não realizem essas conexões e participem desse processo globalizante em 

curso. 

Desse modo, alguns lugares foram fortemente influenciados pela propagação do meio 

técnico-científico-informacional, para uma melhor compreensão alguns fatores foram apontados e 

estes em certa medida contribuíram no desenvolvimento e crescimento de Catalão e Anápolis. 
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Nesse sentido, observa-se como o contexto urbano-industrial está presente nestes dois 

municípios e, reforça a sua importância na projeção espacial destes.  

Paralelo ao dinamismo econômico destes dois municípios em atrair capitais, fomentados 

por políticas estatais de incentivo à industrialização e agricultura, nota-se que em seus espaços 

intraurbanos contrasta-se a imponência do desenvolvimento econômico e da riqueza produzida 

pelo setor industrial, que se apresenta de um lado, materializada nos distritos industriais, nos 

bairros de classe média e alta, na presença de  condomínios fechados e de luxo, no comércio de 

luxo; mas de outra perspectiva, nota-se o surgimento crescente de bairros periféricos, dotados de 

moradias urbanas precárias e sem infraestrutura, como: água tratada, rede de esgoto, energia 

elétrica, escolas, asfaltos e postos de saúde. 

O desemprego e o emprego informal são uma realidade que regula a renda per capita, 

assim como o déficit habitacional, eleva a especulação imobiliária e aumentou a demanda por 

moradias de interesse social; a segregação socioespacial e ao aumento quantitativo dos grupos 

socialmente excluídos tornam-se cada vez mais presente nestas localidades, reforçando a divisão 

social do trabalho no espaço urbano. 

Contudo, nota-se, que uma pequena parte da população de Catalão e Anápolis desfruta da 

riqueza produzida localmente, enquanto que a grande maioria encontra-se alheia ao processo de 

desenvolvimento e crescimento gerado pelos grandes empreendimentos capitalistas alocado, 

principalmente em seus distritos industriais, porém, contribuem cotidianamente para a 

manutenção da hegemonia econômica de onde residem mediante a venda de sua força de 

trabalho e da a geração da mais valia,apropriada pelos capitalistas. 
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