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O  crescimento  populacional  segue  em  ritmo  constante,  permitindo 

estimativas semelhantes para a década atual.  Vale salientar que a população do 

município não sofre, em nenhum período, queda nos seus valores. A diferença, para 

menos,  registrada no intervalo  1950-1960 se deve à emancipação do distrito  de 

Serranópolis, ocorrida em 1958.

Hoje  a  cidade  se  apresenta  alterada  em  função,  principalmente,  do 

processo de reprodução do capital imposto com a chegada da fronteira agrícola.

A  produção  agrícola  desenvolveu-se  concomitante  à  mecanização  do 
processo de produção, ao avanço do trabalho assalariado, à incorporação 
do trabalho especializado, ao êxodo rural,  à “tecnificação” do espaço, ao 
crescimento da cidade, bem como a uma série de mudanças sócio-culturais 
e econômicas. (MELO, 2003, p. 85). 

De acordo com Martine (1994, p.5) a década de 80 pode ser considerada 

uma  das  mais  marcantes  do  século  XX:  “As  transformações  mais  notáveis, 

evidentemente, ocorreram no domínio político econômico. Mas a área populacional 

também se caracterizou por mudanças extremamente importantes”.  Essa mesma 

década têm um papel singular em nossa análise. É nela que consolida-se a chegada 

Tabela 2 –Brasil: participação das Regiões no crédito rural 
de 1966 a 1999/00 (anos selecionados). 

Sudeste Sul Centro-
Oeste

Norte/ 
Nordeste

1966 47 30 - 23 100
1970 45,6 31,8 6,5 16,1 100
1975 35,7 38,2 10,1 15 100
1980 34,1 35,8 10,5 19,6 100
1985 26,2 41,6 16,3 15,9 100

1985/86 28,2 37,6 18,1 16,1 100
1986/87 26 39,1 18,4 16,4 100
1987/88 24,3 42,5 22,4 10,3 100
1988/89 21,1 34,5 32,9 11,3 100
1989/90 31,5 41,1 17,1 9,6 100
1990/91 26,7 43,3 19,3 10,7 100
1991/92 21,5 47,3 21,5 9,6 100
1992/93 21,7 48,9 21,6 8,4 100
1993/94 18,3 41,5 28 11,1 100
1994/95 26,6 38,9 21,1 13,3 100
1995/96 24,3 38,5 19,2 17,9 100
1996/97 30,7 37,7 20,1 11,4 100
1997/98 30,6 37,1 18,5 12,9 100
1998/99 29,6 39,8 17,7 11,9 100
1999/001 28,7 42,1 18,4 10,8 100

Regiões Brasileiras (%)

Fonte: MELO, 2003, p. 69.1Dados preliminares
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da  fronteira  agrícola  no  município  (é  também  o  período  de  maior  volume  em 

recursos  provenientes  do  crédito  rural  para  a  região  Centro-Oeste  –  Tabela  2) 

trazendo  consigo  uma nova  dinâmica  para  o  urbano em decorrência  das novas 

demandas do rural, ocorrendo também um incremento a nível populacional, marcado 

especificamente pela diminuição da população rural em relação à década anterior.

1.4.3 – ALTERAÇÕES NAS BASES FORMADORAS DO ESPAÇO URBANO 

A partir da década de 1970 começa a haver mudanças na estrutura do 

uso da terra de Jataí, e demais municípios vizinhos, com a introdução da agricultura 

moderna  para  a  produção  de  culturas  anuais  mecanizadas  e  de  exportação, 

sobretudo  a  soja,  constituindo-se  numa  ação  de  repercussão  não  somente  no 

cenário rural, mas também, e de forma significativa, nas áreas urbanas.

Essa reorganização do espaço rural e urbano faz parte do processo de 

reprodução e expansão do capitalismo no interior do território brasileiro (MACHADO, 

1996), imprimindo a marca de um sistema econômico que

[...]  tende  a  se  expandir  territorialmente  e  setorialmente,  movido  por 
inovações técnicas que aumentam a produtividade do trabalho, permitindo a 
geração crescente de um excedente de produção que libera trabalhadores 
do serviço no campo ao mesmo tempo em que consegue abastecer uma 
população crescentemente urbanizada (SANTOS 1998, p.10).

Consequentemente,  as  taxas  de  crescimento  populacional  da  região 

Sudoeste  Goiana aumentaram,  chegando a superar  as  taxas de  crescimento do 

estado em mais de 10% na década de 1980. Um grande número de agricultores, 

principalmente  sulistas,  motivados  pela  diversidade  das  linhas  de  crédito 

disponíveis, bem como pelas taxas de juros subsidiadas (ESTEVAM, 1998), chegam 

à região trazendo a mecanização intensiva do solo e a expansão das monoculturas, 

sendo as de maior expressão as culturas de soja e milho. Nesse período e, fruto do 

processo  de  migração  atrelado  ao  processo  de  ocupação,  a  população  urbana 

ultrapassou a rural (MACHADO, 1996).
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O  resultado  destes  acontecimentos  não  poderia  ser  diferente:  as 

localidades urbanas passam a receber  contingentes  de  trabalhadores  “liberados” 

pela modernização da agricultura. Tal aspecto reflete significativamente nas cidades, 

sobretudo em Jataí, que apresenta significativa taxa de urbanização.

Atualmente,  Jataí  se destaca como produtor  de grãos,  iniciando-se no 

setor sucroalcooleiro.  Sua população é de 86.447  habitantes (IBGE- Estimativa da 

População, 2009), representando, em 2000, 1,51% da população do Estado Goiás, 

com  uma  taxa  de  urbanização  de  91,21%  (PNUD/IPEA/FUNDAÇÃO  JOÃO 

PINHEIRO, 2003). Seu crescimento anual, no período 1991-2000, apresentou uma 

taxa média de 2,17%, verificando-se na taxa de urbanização um crescimento de 

6,86% no mesmo período. 

Com um índice de longevidade de 71,5 anos a cidade apresentava índice 

de desenvolvimento humano (Tabela 3) de 0,793 em 2000, com destaque para a 

educação que contribuiu com 42,9% para o crescimento em 10,75% (de 1991 a 

2000) no IDH do município. Embora os índices mostrem uma pequena melhoria no 

intervalo tratado os valores ainda são preocupantes: o índice de pobreza em 1991 

era de 31,16%, passando para 20,25% em 2000;  segundo tais  dados 9,41% da 

Figura 5: Jataí-GO: Polo turístico Vale do Paraíso – Lago Bonsucesso

Fonte: JATAI-GO (2009) – Foto: Amarildo Gonçalves



Tabela 3 – Jataí-GO: Desenvolvimento Humano
1991 2000

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 0,716 0,793
     Educação 0,775 0,874
     Longevidade 0,687 0,776
     Renda 0,685 0,728
Fonte: (PNUD/IPEA/FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2003)

Tabela 4 – Jataí-GO: Produção Agrícola e Área Plantada – 2000-2001

Ton. ha Ton. ha
Arroz 9.450         4.500     10.800       4.500         
Feijão 2.263         1.886     3.382         2.355         
Girassol 2.329         1.941     4.020         2.680         
Milho 357.486     100.529 400.585     90.021       
Soja 462.462     157.300 483.542     164.470     
Sorgo 35.847       23.898   53.801       20.693       

2000 2001
Produtos

Fonte: SEPIN/SEPLAN apud JATAÍ-GO (2004a).
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população  vive  de  transferências  governamentais  (pensões,  aposentadorias, 

programas de assistência etc.), contra um índice de 6,57% em 1991. No período 

tratado a desigualdade continua praticamente a mesma, ocorrendo uma queda no 

índice  de  Gini  de  0,60,  em  1991,  para  0,59,  em 2000(PNUD/IPEA/FUNDAÇÃO 

JOÃO PINHEIRO, 2003).

Verificamos grandes mudanças no município de Jataí, se o compararmos 

com seu período de origem. Com o decorrer dos anos a agricultura (Tabela 4), a 

pecuária (Tabela 5), a indústria e o comércio (Tabela 6) do município tiveram um 

grande desenvolvimento, tornando-o um destaque no estado.  Com uma economia 

dinâmica Jataí responde por 55,05% da produção de milho safrinha no Estado de 

Goiás e por mais de 1/5 da produção total de sorgo (JATAÍ-GO, 2004a). 

Tabela 5 – Jataí-GO: Produção Pecuária 1998-2000
Produtos 1998 1999 2000
Aves (cabeças) 1.865.100  2.366.600  2.372.000  
Ovos (1.000 dúzias) 352            359            375            
Bovinos (cabeças) 392.338     411.752     377.343     
Leite (1.000 litros) 41.174       43.198       45.448       
Vacas Ordenhadas (cabeças) 30.900       32.419       34.120       
Suínos (cabeças) 23.350       26.400       29.920       

Fonte: SEPIN/SEPLAN apud JATAÍ-GO (2004a).
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Destacam-se indústrias como: Coinbra – multinacional que industrializa a 

soja; Nestlé, com pré-condensação do leite; Perdigão, que industrializa aves e seus 

derivados; bem como indústrias de confecções e outras. Tais indústrias encontram 

suporte para instalação, como o Distrito Agroindustrial II5, que fica no entroncamento 

das BR’s 364 e 060 e que, segundo informações da administração local (JATAÍ-GO, 

2004a),  está  apto  a  receber  indústrias  de  todo  o  país,  tendo se  mostrado forte 

atrativo para o setor empresarial.

Ocupando  uma  posição  geográfica  estratégica,  Jataí  (Figura  3)  é  um 

ponto de ligação entre as regiões Sul-Norte e Leste-Oeste, sendo cortada pela BR-

364. É um forte ponto para o desenvolvimento industrial, comercial e prestacional, 

conforme observam Teixeira Neto & Gomes (1995, p.5):

O Sudoeste Goiano, tendo a cidade de Jataí como polo industrial, financeiro 
e  cultural,  em função da  sua  privilegiada  situação e  posição  geográfica, 
centraliza de  forma  equidistante  grande  parte  da  produção  da  vasta 
superfície  do  Centro-Oeste  do Brasil.  [...]  a  fertilidade  potencial  de  suas 
terras, aliada à secular tradição agropastoril da região, e os grandes eixos 
rodoviários, constituem outros valiosos fatores de integração regional.

O município conta com quatro centros de formação superior, sendo dois 

federais: UFG (Campus da Universidade Federal de Goiás), com dezoito cursos, e 

5ZI-II - ver item 3.1.3 – ZONAS URBANAS: A DIVISÃO OFICIAL

Tabela 6 – Jataí-GO: Atividades Econômicas Cadastradas na Secretaria de Gestão fiscal no 
período de “Até 1959” a 2000

Fonte: Secretaria de Gestão Fiscal. Relatório das atividades econômicas cadastradas 2004.

Década Comércio* Indústria* Total* Diferença
Até 1959 1 0 3 4 0

1960 4 2 7 13 9
1970 19 16 54 89 76
1980 189 52 200 441 352
1990 842 70 967 1879 1438

2000** 958 120 1430 2508 629
Total Geral 2013 260 2661 4934

*valores acumulados ** até 2004

Prestação de 
Serviços*
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IFET (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia); um estadual: unidade 

da UEG (Universidade Estadual de Goiás); e um privado: CESUT (Centro de Ensino 

Superior de Jataí) . Possui unidades de ensino, tais como: EMPPA (Escola Municipal 

Profissionalizante - PROJETO ABELHA);  com mais de 14 cursos; SENAC (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial) e SEBRAE. 

Na saúde o município conta com três hospitais num total de 253 leitos em 

2004 (JATAÍ-GO, 2004a),  238 em 2005 (SEPLAN, 2005) e 201 em 2008, sendo 

destes 176 do SUS (DATASUS 2008). A taxa de mortalidade infantil do município 

(Tabela 7) diminuiu 30,53% no período de 1991-2000, chegando ao valor de 17,77 

(por mil nascidos vivos), em 2000, contra 25,58 em 1991. 

Como forma de diversificar a atividade econômica municipal, Jataí investe 

também no turismo (Figura 5 e Anexo A). Os meios de comunicação divulgam:

A  Prefeitura  Municipal  construiu  três  parques  ecológicos  que  tiveram 
importância  fundamental  para  que  Jataí  saísse  da  condição  de  cidade 
basicamente agropecuária em que sempre se manteve para assumir um 
papel de maior destaque (CAMPOS FILHO, 2004, p.2).

Cabe aqui, uma referência às palavras de Lefebvre (1999, p.33). Em Jataí 

é nítida a “metamorfose produzida pela máquina capitalista”, na qual a cidade é, ao 

mesmo tempo, “o lugar, o instrumento, o teatro dramático” dessa transformação . 

Nesse  sentido,  as  ações  no  espaço  urbano  buscam novos  caminhos. 

“Depois  da  construção  dos parques  ecológicos,  começa  agora  um novo  esforço 

conjunto, em busca de alternativas para gerar empregos e renda para a população” 

(CAMPOS FILHO, 2004, p.4). 

A  luta  pelo  desenvolvimento,  inserida  numa  espécie  de  “guerra  dos 

lugares” (SANTOS, 2001), faz publicidade da tranquilidade interiorana (embora essa 

não seja tanta) para atrair investimentos e divisas: “Sem violência e os problemas 

das grandes cidades [...] Jataí é uma festa de atrações para milhares de pessoas 

Tabela 7 – Jataí-GO: Indicadores de longevidade, mortalidade 
e fecundidade, 1991 e 2000

1991 2000
Mortalidade até 1 ano de idade (por 1000 nascidos vivos) 25,6 17,8
Esperança de vida ao nascer (anos) 66,2 71,5
Taxa de fecundidade (filhos por mulher) 2,7 2,6
Fonte: (PNUD/IPEA/FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2003)
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que procuram um paraíso, longe das preocupações do dia-a-dia” (CAMPOS FILHO, 

2004, p.7).

Retomando  as  afirmações  de  Lefebvre  (1999,  p.33),  espera-se  que  o 

“teatro” não seja demasiadamente dramático, e que essa seja uma forma de trazer 

desenvolvimento  ao  Sudoeste  Goiano.  O  que  convêm  destacar  é  o  dinamismo 

presente numa cidade que, durante um longo período, se manteve na agropecuária 

tradicional,  mas  que  atualmente,  inserida  num  mundo  globalizado,  tende  a  fins 

estranhos ao lugar e a seus habitantes (SANTOS,1999, p.51). 

O  presente  estudo,  é  um  dos  elementos  necessários  para  promover, 

auxiliar,  corrigir  e/ou  reformular  o  planejamento  local,  influenciando,  assim, 

diretamente a melhoria da qualidade de vida da sociedade,  proporcionando uma 

nova urbanização, bem como uma “re-urbanização” quando se tornar necessário, 

procurando atender as necessidades mais básicas da população.

É  através  da  parceria  entre  pesquisadores  e  poder  público  que  as 

transformações,  tão  aspiradas e esperadas,  principalmente  em relação à  “nossa 

casa” - a cidade, serão impulsionadas a sair de um âmbito teórico e concretizar-se 

numa  prática  que  atenda  os  interesses  da  maioria  da  população  (hoje  tão 

esquecida).

As ações unilaterais não têm a mesma força de uma luta conjunta, que 

envolvem  ações  interligadas,  dos  diferentes  setores  da  sociedade.  É  crucial  o 

aproveitamento do potencial existente nas diversas esferas da sociedade para que, 

através de um debate firme e coerente, o desenvolvimento urbano flua da melhor 

forma possível.  Convém pensar, refletir e tentar compreender o fenômeno urbano 

local, com vistas a buscar as soluções que não temos (CARLOS, 1994).
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2 – CONSTRUINDO UMA BASE NECESSÁRIA PARA A ANÁLISE DO 
ESPAÇO URBANO JATAIENSE

“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os 
que a edificam; se o Senhor não guardar a cidade, em 

vão vigia a sentinela.”
Salmo 127:1 

É necessário, dentro de uma análise urbana mais completa, considerar, 

de  um  lado,  o  urbano  como  condição  geral  para  a  realização  do  processo  de 

reprodução  do  capital.  Do  outro  lado,  considerar  como  produto  do  processo, 

resultado das contradições, dos conflitos entre o que é exigido pelo capital,  suas 

necessidades, e as necessidades da sociedade. (CARLOS, 1994). Isso aponta para 

uma cidade construída com elementos contraditórios. Riqueza e pobreza. Alegria e 

tristeza.  Proximidade  e  distanciamento.  Elementos  originários  do  homem  que  a 

constrói,  que projeta sobre um local  a sociedade da qual  faz parte (LEFEBVRE, 

1991). 

Analisar esses elementos, e as relações decorrentes de suas interações, 

constitui  tarefa  complexa,  devido  à  complexidade  do  contexto  trabalhado. 

Concordando com Carlos (1994, p.13), “o caminho do conhecimento é fascinante, 

mas árduo e penoso, um processo que não se pode prever no todo”.  Processos 

diversos  influem  na  cidade:  processos  econômicos,  sociais,  políticos,  culturais. 

Modelando o espaço urbano modelaram a cidade. O homem, os grupos humanos 

construíram,  e  constroem,  o  espaço  empregando-lhe  seus  ritmos  próprios 

(LEFEBVRE, 1991).

O fascínio, por vezes, foi percebido com resultados já alcançados, quando 

esses abriram novas indagações, novos caminhos, exigindo novas pesquisas, às 

vezes árduas e penosas.

Parte  da  dificuldade  ocorreu  pela  diversidade  temporal  dos  dados 

trabalhados  na  pesquisa.  Foram  utilizados  dados  de  diversas  datas,  exigindo 

aproximações  e  projeções  com  vistas  à  uma  análise  mais  fiel  à  realidade.  Tal 
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dificuldade se deu pela falta de disposição dos órgãos oficiais em disponibilizar os 

dados. Houve  obstáculos sobretudo nos órgãos locais; quer pela inexistência de 

registro nesses órgãos; quer pela falta de acompanhamento temporal; mudança da 

forma de  armazenamento  e  até  mesmo perda  de  informações  (fato  ocorrido  na 

prefeitura devido à troca de softwares administrativos). Contudo, esforços não foram 

poupados no sentido de minimizar essa deficiência, entendendo que os resultados 

refletem, com grande proximidade, a realidade encontrada em Jataí.

A compreensão de alguns elementos, componentes da dinâmica de Jataí, 

constitui-se na base necessária para uma análise mais sólida. Os elementos que se 

seguem trazem fatores que, direta ou indiretamente, exercem influência na estrutura 

urbana em questão.

2.1 – A INSERÇÃO DE JATAÍ NA REDE URBANA BRASILEIRA

No caminhar do compreensão da cidade de Jataí é pertinente uma breve 

discussão  sobre  sua  rede,  considerando  a  dinâmica  atual  que  transforma 

velozmente a realidade urbana e regional, e entendendo que

a  centralidade  do  fato  urbano,  referido  duplamente  à  organização  do 
território  imediato,  e  à  articulação  do  espaço  econômico  em  territórios 
ampliados,  gera  e  amplia  permanentemente  novas  regiões  e  redes  de 
localidades  em  seus  espaços  de  influência,  redefinindo  também  novos 
centros  urbanos  que  comandam  cada  vez  mais  amplos  espaços  de 
produção e consumo (MONTE-MÓR, 2004, p.3).

Dentro da perspectiva de análise proposta a inserção de Jataí na rede 

urbana  de  Goiás  se  dá  conforme  suas  atividades  principais.  Cidade  com  base 

agropecuária Jataí hoje se destaca na produção de grãos, sendo que 

O agronegócio  na região é um dos mais  expressivos  em nível  nacional, 
devido  ao  uso  de  tecnologia  de  ponta,  principalmente  no  que  tange  ao 
complexo carne e grãos, sendo Jataí um de seus principais expoentes. Essa 
modernização,  principalmente  na  agricultura,  leva  o  município  a  se 
consolidar como o maior produtor de grãos do Estado de Goiás e a figurar 
entre  os  maiores  produtores  de  grãos  do  país"  [...].  Seu  potencial  é 
ampliado a cada ano, sendo detentor da maior produtividade de grãos por 
hectare/ano plantado, da maior produção de milho e o nono produtor de soja 
do país. A bovinocultura de corte e leiteira tem no aprimoramento genético a 
sua  maior  expressão,  sem nada  a  dever  a  outros  estados  nessa  área. 
(SEPLAN, 2005, p.61).
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Segundo dados da SEPLAN (Tabela 8) Jataí ocupa o segundo lugar na 

Agricultura do Estado. Na indústria fica com o nono, nos serviços com o oitavo e no 

PIB com o sétimo lugar.

Constituindo-se  numa  região  dinâmica,  no  Sudoeste  Goiano,  Jataí 

polariza os municípios de Caiapônia, Perolândia e Serranópolis, sendo classificado 

como “Centro de Zona A6”, Tabela 9 (IBGE, 2007b). Jataí, Rio Verde e Mineiros, são 

as principais cidades dessa microrregião, numa tendência já observado por  Monte-

Mór (2004), quando destaca a 

proliferação de centros urbanos pequenos e médios articulados em novos 
arranjos sócio-espaciais, buscando inovações institucionais para a oferta e 
gestão de serviços municipais e/ou micro-regionais. A este nível,  surgem 
sistemas urbanos locais  onde  os diversos  centros  desempenham papéis 
complementares e desenvolvem ações articuladas entre si. Assim, um ou 
mais  centros  podem ser  espaços  privilegiados  dos  serviços  de  saúde  e 
educação  enquanto  outros  congregam  os  serviços  de  apoio  às  bases 
produtivas da micro-região (MONTE-MÓR, 2004, p.12).

6 Nível formado por cidades de menor porte e com atuação restrita à sua área imediata; exercem 
funções de gestão elementares. Predominam os níveis 5 e 6 da gestão territorial. (IBGE, 2007b).

Tabela 8 – Ranking dos municípios por setores de atividade – 2000

Fonte: SEPLAN, 2004

Agricultura Indústria Serviços PIB
Rio Verde Goiânia Goiânia Goiânia
Jataí Anápolis Anápolis Anápolis
Cristalina Catalão Aparecida de Goiânia Rio Verde
Mineiros Itumbiara Rio Verde Aparecida de Goiânia
Chapadão do Céu Aparecida de Goiânia Senador Canedo Catalão
Luziânia Rio Verde Itumbiara Itumbiara
Montividiu Minaçu Luziânia Jataí
Caiapônia Luziânia Jataí Luziânia
Quirinópolis Jataí Catalão Senador Canedo
Santa Helena de Goiás Trindade Valparaíso de Goiás Minaçu
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Com  cursos  na  área  de  Agronomia  e  Veterinária,  passando  pela 

Geografia e Ciências Biológicas, a base agropecuária do município tem mão-de-obra 

qualificada que se forma a cada ano. Seja nas atividades direta ou indiretamente 

ligadas à manutenção e desenvolvimento da economia local, Jataí se destaca como 

pólo de formação no Sudoeste Goiano, gerando fluxos de estudantes do entorno 

para a cidade em busca de qualificação profissional. Os principais fluxos originam-se 

de Mineiros, Caiapônia, Serranópolis, Caçu, Cachoeira Alta, Aparecida do Rio Doce, 

Santa Rita do Araguaia, Iporá e Alto Araguaia-MT (SEPLAN, 2005)

 Destaca-se, também, outro importante elemento dentro da rede urbana 

de Goiás, as vias de circulação. As vias presentes no município são cruciais para os 

fluxos deste ponto, com destaque para as rodovias.

O acesso rodoviário à Região se dá através das várias rodovias: BR-060, 
BR-364, BR-158 e GO-184. A BR-364, vital para o município, é responsável 
pelo  escoamento  de  sua  produção  de  grãos  aos  principais  portos 
brasileiros, pois interliga Jataí ao Porto Seco de Anápolis e à Hidrovia Tietê-
Paraná no Porto de São Simão. A cidade conta ainda com um aeroporto 
moderno com pista asfaltada medindo 1.494 metros de extensão e embora 
não exista linha regular de voo, apresenta um movimento considerável de 
aeronaves particulares e táxis aéreos (SEPLAN, 2005, p.62).

Tabela 9 – Centros urbanos selecionados: níveis de centralidade segundo REGIC-2007 

Fonte:  IBGE, 2007b

Centro urbano
Mineiros Jataí Rio Verde Goiânia

Denominação de centralidade Metrópole Variação
Nível de centralidade De 1 a 11

De 1 a 6

De 1 a 8

De 1 a 5

De 1 a 5

De 1 a 8

* De 1 a 5

De 1 a 6

De 1 a 6

De 1 a 6
*Não classificado

Centro de 
Zona A

Centro de 
Zona A

Centro 
Subregional A

9º 9º 7º 3º
Nível de centralidade de Gestão 
Federal 6º 6º 6º 4º
Nível de centralidade de Gestão 
Empresarial 7º 5º 6º 3º
Nível de diversidade nas atividades 
de comércio 4º 3º 3º 1º
Nível de diversidade nas atividades 
de serviço 5º 4º 4º 2º
Nível de centralidade nas 
atividades financeiras 6º 6º 5º 5º
Nível de centralidade em redes de 
televisão 4º 4º 2º
Nível de centralidade como centros 
de gestão do território 5º 4º 5º 3º
Nível de centralidade em ensino de 
graduação 6º 5º 5º 2º
Nível de centralidade em serviços 
de saúde 6º 5º 5º 2º
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A economia baseada na agricultura, pecuária e agroindústria, possibilitou 

o “segundo maior valor adicionado do setor agropecuário goiano, atrás apenas de 

Rio Verde, e o sexto PIB entre os municípios goianos, correspondente a R$ 824,10 

milhões” (SEPLAN, 2005, p. 62).

O pólo de confecções presente na cidade é mais um elemento que 

incrementa a economia jataiense, absorvendo significativa mão-de-obra. Segundo a 

SEPLAN (2005), uma das principais empresas deste ramo emprega cerca de 300 

pessoas, produzindo aproximadamente 100.000 peças/mês. Com 33 empresas do 

segmento vestuário, a produção, conforme informações presentes no site de um dos 

fabricantes,  atende  grande  parte  do  território  nacional,  estando  presente  em 

dezessete estados da federação. 

Em Jataí,  percebe-se  também uma ligação direta  com pontos  de 

uma rede superior.  Tal  fato  pode ser  verificado pela presença de multinacionais 

como  Louis  Dreyfus  Commodities e  NESTLÉ, e ainda pela recente presença da 

Perdigão que adquiriu um frigorífico de aves do município7. Pelo texto, presente no 

site da Louis Dreyfus Commodities, percebe-se a importância estratégica de Jataí na 

rede ora mencionada: 

Present  in  most  of  Brazil’s  soybean-producing  regions,  LDCommodities 
owns and operates 48 warehouses, a network of port and storage facilities 
and three crushing plants, strategically located in Ponta Grossa, in the State 
of Paraná;  Jataí in the State of Goiás and Alto Araguaia in the State of 
Mato Grosso.[...] (www.ldcommodities.com, grifo nosso).

Cabe ainda mencionar o turismo, que se apresenta como nova vertente 

de investimentos:

Foram  catalogados  e  mapeados  localidades  e  atrativos  que  contêm 
potencial  turístico.  São  museus,  lagos,  águas  termais,  cachoeiras,  rios, 
corredeiras,  fazendas  antigas,  formações  geológicas  enfim,  uma  variada 
gama  de  recursos  naturais  e  históricos  que  ampliam  o  potencial  de 
investimentos na área de turismo (SEPLAN, 2005, p.64).

7Trata-se da Frango Gale – “A Empresa, fundada em 1993, inicialmente com o nome de Frango Gale 
Frigorífico de Aves Ltda, teve como sócios-fundadores sete empresários jataienses, em sua maioria, 
produtores rurais” (SEPLAN, 2005, p.63).
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Estes aspectos demonstram um “Centro de Zona A” (IBGE, 2007b), que 

muitas  vezes  extrapola  os  níveis  de  influência  esperados,  o  que  é  refletido  na 

economia local, gerando uma dinâmica cada vez maior para o núcleo urbano. 

A variáveis expostas colocam Jataí entre os mais competitivos municípios 

do estado. 

Tabela  10 – Perfil Municipal e Estadual – 1991/2000
Tema

1991 2000 1991 2000
Taxa de Urbanização (%) 85,36 91,21 80,81 87,88
Mortalidade até 1 ano de idade (por 
1000 nascidos vivos) 25,6 17,8 29,5 22,5
Taxa de Analfabetismo (%)
7-14 anos 15,8 5,5 18 6,1
15-17 anos 5,4 1,3 5,9 1,7
18-24 anos 7,6 2,6 7,2 2,9
Renda per capita Média (R$ de 
2000) 236,3 304,9 211,9 286
Proporção de Pobres (%) 31,2 20,3 35,1 26,6
Índice de Gini 0,6 0,59 0,58 0,61
Porcentagem da Renda Apropriada 
por Extratos da População (%)
20% mais pobres 3,3 3,2 3 2,5
40% mais pobres 9,6 9,9 9,4 8,6
60% mais pobres 19,1 20 19,6 18,3
80% mais pobres 34,6 36 36,8 34,4
20% mais ricos 65,4 64 63,2 65,6
Acesso a Serviços Básicos (%)
Água encanada 73,8 90,4 70,6 88,7
Energia Elétrica 88,4 98,9 87,2 97,2
Coleta de Lixo 61,8 83,8 64,7 91,3
Acesso a Bens de Consumo (%)
Geladeira 67,4 88,9 64,6 86,9
Televisão 73,3 91,5 69,7 89,1
Telefone 13,7 37,9 13,7 38,5
Computador * 6,6 * 6,4
Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal 0,716 0,793 0,700 0,776
Educação 0,775 0,874 0,765 0,866
Longevidade 0,687 0,776 0,668 0,745
Renda 0,685 0,728 0,667 0,717
*Não disponível

Jataí Goiás

Fonte:  PNUD/IPEA/FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2003; AGÊNCIA AMBIENTAL DE GOIÁS, 
2003. Organização dos Dados: Márcio Rodrigues Silva.
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O  Ranking  da  Competitividade  indica  os  municípios  com  melhores 
condições para a atração de investimentos, constituindo-se,  portanto,  em 
importante  documento  para  administradores  municipais,  empreendedores 
privados, planejadores, acadêmicos e pesquisadores, ao apontar a dinâmica 
das  economias  locais,  evidenciando  as  potencialidades  e  oportunidades, 
contribuindo  ainda  para  a  formulação  de  políticas  públicas  de 
desenvolvimento (SEPLAN, 2005, p.45).

Tais aspectos também conferem certo brilho a este ponto da rede goiana. 

Nos  aspectos  utilizados  para  a  classificação8 Jataí  obteve  o  seguinte  resultado: 

Dinamismo  -  6º  lugar;  Riqueza  Econômica  -  7º;  Infra-estrutura  Econômica  -  8º; 

Qualidade de Vida - 9º; Mão-de-obra - 7º; Infra-estrutura Tecnológica - 6º; Políticas 

de Incentivos Financeiros e Tributários -  10º.  Desta forma, obteve o  8º  lugar  no 

ranking.

Em termos comparativos Jataí fica atrás de Rio Verde, em todos os itens, 

e a frente de Mineiros na maioria, com exceção da qualidade de vida. Constitui-se 

assim, em importante centro urbano na região, exercendo influência sobre outros 

municípios conforme relatado.

Nessa perspectiva, Jataí revela transformações em seu cenário urbano, o 

que remete à vertente analisada por  Soares (2007), que destaca as interações e 

articulações que redesenham parte do território brasileiro, resultado da instalação de 

grandes empreendimentos industriais ou comerciais em pequenos e médios centros.

Apesar  de Jataí  possuir  menos de 100 mil  habitantes,  estando assim, 

segundo  o  IBGE,  classificada  como  cidade  pequena,  considera-se  que  sua 

influência na região permite inseri-la como uma cidade de porte médio no contexto 

do estado de Goiás.

Isto porque [concordando com Deus (2002)] o que define uma cidade média 
é sua função, seu grau de polarização, seus equipamentos de serviços e de 
lazer  e o papel que sua estrutura urbana exerce na região recebendo e 
emitindo externalidades,  ou seja,  a cidade média  nada mais  é  que uma 
cidade  com  uma  população  acima  da  média  regional,  que  exerce  uma 
influência  em  uma  determinada  sub-região,  com  funções  que  a  fazem 
assumir o papel de polo regional na hierarquia urbana, provendo o consumo 
produtivo e coletivo da sub-região onde está inserida (DEUS, 2002a, p.244).

8Para mais detalhes sobre a classificação ver SEPLAN, 2005.
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Uma vez que as cidades médias servem como pontos de prestação de 

serviços em escala regional, com variação de tamanho e área de atuação conforme 

as características regionais (BRANCO, 2007),  torna-se fundamental incorporar as 

funções regionais ao conceito de cidade, amenizando as distorções produzidas pela 

classificação  baseada  no  quantitativo  populacional  num  país  de  dimensões 

continentais como o Brasil (DEUS, 2002a). 

Soares (2007), com base em dados da UNESCO(1999) levanta algumas 

características presentes nas cidades médias:
1. são centros servidos de bens e serviços mais ou menos especializados 

para o atendimento da população do próprio município e de outros, mais 
ou menos próximos, sobre os quais exerce influência;

2. são centros de interação social, econômica e cultural;
3. são  assentamentos  interligados  por  redes  de  infra-estrutura  que 

conectam com redes locais, regionais e nacionais e inclusive, em alguns 
casos, com acesso facilitado às redes internacionais;

4. são  centros  que  sediam  órgãos  da  administração  do  governo  local, 
regional e subnacionais;

5. são centros mais facilmente governáveis e controláveis e que permitem 
a  princípio  uma maior  participação  popular  no  governo  e  gestão  da 
cidade;

6. são  centros  que  permitem  maiores  sociabilidades  humanas.  Locais 
onde é relativamente mais fácil o cidadão criar uma identidade com o 
lugar e da própria cidade;

7. não  tem  os  mesmos  problemas  ambientais  apresentados  pelas 
megacidades;

8. devido ao seu tamanho tem uma menor diversidade social e cultural;
9. tem  também  menor  capacidade  de  competitividade  econômica  em 

relação às metrópoles ou grandes cidades, que tendem a concentrar as 
funções superiores do sistema. Assim, as cidades médias tem maior 
dificuldade de acesso aos principais fluxos de informação e de capital.
(SOARES, 2007, p.464)

Percebe-se em Jataí as características levantadas por Soares (2007), e, 

de forma mais específica, as funções descritas por Deus (2002a), para o Estado de 

Goiás, e por Melo (2003), destacando as mudanças econômicas produzidas pela 

produção agrícola moderna, que se expressam espacialmente na cidade:

Como concentração das atividades econômicas, o espaço urbano tem em si 
as potencialidades das atividades regionais. No Estado de Goiás, devido à 
força da produção agropecuária, as cidades têm a função de assegurar a 
produção no campo, fornecendo víveres, mercadorias, assistência técnica, 
etc.  à  essa  produção,  sem  distinção  do  número  de  habitantes  […]  Na 
medida em que avançavam a modernização da agricultura e o êxodo rural, 
a  estrutura  sócio-econômica  destes  centros  foi  diversificando-se. 
Transformaram-se  em  centros  administrativos  regionais,  com  servidores 
públicos das três esferas de poder. O comércio e o serviços diversificaram-
se  para  atender  a  uma demanda crescente,  fomentada  pelas  inovações 
técnicas.  Essa  nova  organização  econômica  propicia  o  surgimento  de 
pequenas e médias indústrias,  o que exigiu  aumento da infra-estrutura e 
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formação de mão-de-obra, abrindo caminho para que, nos anos 90, esses 
lugares  pudessem  abrigar  indústrias  de  médio  e  grande  porte,  para 
transformar  a  matéria-prima  produzida  pela  agropecuária  em produtos  a 
serem consumidos em todo país e no exterior (DEUS, 2002a, p.235-239).

Corrêa (2007), num debate sobre uma possível tipologia para as cidades 

médias  brasileiras,  propõe  três  tipos  de  cidade  média:  um  lugar  central, 

caracterizado por poderosa concentração da oferta dos bens e serviços para uma 

hinterlândia regional; um centro de atividades especializadas; e, um terceiro, que 

mais se aproxima da realidade jataiense:

[Um] centro de drenagem e consumo da renda fundiária. Trata-se de cidade 
localizada  em  tradicional  área  pastoril,  caracterizada  pela  grande 
propriedade rural e pelo absenteísmo de seus proprietários, que residem na 
cidade. Também em áreas onde foi implantado um complexo agro-industrial 
esse tipo de cidade média emerge. Em ambos os casos a cidade apresenta 
significativa  concentração  de  atividades  varejistas  e  de  prestação  de 
serviços que, contudo têm como clientela principal essa elite fundiária, para 
quem as lojas de luxo, restaurantes, clubes e serviços sofisticados têm a 
sua razão fundamental de existência. Essas atividades são precipuamente 
atividades  não-básicas  e,  secundariamente,  funções  centrais.  Por 
intermédio  da  propriedade  fundiária,  esse  tipo  de  cidade  média  controla 
econômica e politicamente importante espaço regional, o espaço de atuação 
de sua elite fundiária. (CORRÊA, 2007, p.31)

Considera-se, assim, a cidade de Jataí como uma cidade de porte médio 

em sua região, concordando com Branco (2007), que buscando identificar centros 

que  desempenham,  ou  têm  possibilidade  de  desempenhar,  o  papel  de 

intermediação entre as diferentes escalas de centros da rede urbana, apresenta três 

grupos9 de cidades médias/intermediárias no Brasil.  Em goiás estão incluídas as 

cidades de Anápolis, no segundo grupo, e Itumbiara, Jataí, Rio Verde e Catalão, no 

terceiro grupo.

Mais  que  simplesmente  entender  o  porte  da  cidade  de  Jataí,  essa 

compreensão  é  fundamental  para  as  análises  propostas,  no  contexto  de  uma 

urbanização,  cujo  crescimento  urbano,  tem  reproduzido  nas  cidades  médias 

contradições de difícil  solução  (CARVALHO, 2003).  Os dados expostos permitem 

algumas  considerações  sobre  as  implicações  no  espaço  urbano,  resultantes  da 

função que este núcleo urbano exerce na região (DEUS, 2002a). Eles revelam a 

princípio  a  consolidação  de  um  município  basicamente  urbano.  Marcado  pela 

9A definição dos grupos considerou, entre outros aspectos, o tamanho populacional e econômico, a 
qualidade de vida, a centralidade administrativa e a vida de relações.  Para maiores detalhes ver 
Branco (2007).
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pequena percentagem da população vivendo na zona rural  Jataí  apresenta  uma 

variação de 5,85%, entre os anos de 1991 e 2000, em sua taxa de urbanização. Os 

valores se alteram de 85,36% para 91,21% respectivamente, contra os 87,88% de 

urbanização do Estado de Goiás (Tabela 10). 

Apesar de se destacar, por seu dinamismo econômico na região, 9,41% 

dos habitantes dependem de transferências governamentais para se manter. Com 

renda per capita média de R$ 304,90, valor que está acima da média estadual, a 

injustiça  presente  em sua  distribuição  é  mascarada:  apenas  20% da  população 

detêm 64% da renda do município. Embora esse índice tenha diminuído entre os 

anos de 1991 e 2000, o mesmo ainda preocupa. Enquanto a variação da população, 

no mesmo período, é de 22,57%, a queda na concentração de renda é mínima: 

apenas  1,4%.  Em  termos  de  acesso  aos  serviços  básicos  mais  de  90%  da 

população é servida por água tratada e energia elétrica. Percentagem que cai para 

pouco mais de 80%, quando se trata de coleta de lixo.

A população urbana cresce e os problemas se concentram na cidade, 

uma vez que a população tende a migrar para esta. Como exemplo temos a situação 

da  proporção  de  pobres  no  município.  O  índice  decresce  em  10,9  pontos 

percentuais  no  período  tratado,  caindo  de  31,20% para  20,30%.  No  entanto,  o 

número absoluto de indivíduos nesta situação cresce de aproximadamente 13.900, 

em 1991, para 15.300, em 2000, valores superiores à população acrescentada ao 

município.

Em relação  aos  vazios  urbanos  no  ano  de  2004,  conforme dados  da 

prefeitura  local  (JATAI-GO,  2004b),  a  cidade  de  Jataí  contava  com  um  total 

aproximado  de  37.000  lotes  urbanos,  sendo  que  cerca  de  13.000  estavam 

desocupados, ou seja, 35% do total. 

Seriam esses problemas o preço a se pagar pela crescente influência da 

cidade em sua região? Considera-se que não!  O desafio  é  desenvolver,  no seu 

sentido autêntico, e não apenas crescer.



68

2.2 – CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO URBANO: IDENTIFICANDO A FORMA 
PARA ANALISAR SEU CONTEÚDO

O olhar  de  pesquisador  requer,  após  a  descrição  anterior,  uma maior 

aproximação do objeto de estudo. Aumentar a escala de trabalho, passando de um 

ponto na rede urbana para uma colcha de retalhos bem detalhada, significa também 

ampliar  o  espaço  de  indagações  e  discussões,  no  intuito  de  se  construir  uma 

compreensão cientificamente embasada sobre a área urbana de Jataí.

Este exercício se deu com base nas seguintes fontes de dados:

• Cadastro de Imóveis da Secretaria da Fazenda Municipal   referente ao 

ano de 2003 (JATAÍ-GO, 2003), servindo para compilação dos dados 

referentes aos vazios urbanos;

• Programa de cadastramento de atividades econômicas   da Secretaria 

de Gestão Fiscal de 2004 (JATAÍ-GO, 2004c) que contribuiu com os 

dados econômicos; 

• Relatório das atividades econômicas   cadastradas até o ano de  2004 

(JATAÍ-GO,  2004d),  oriundo  da  Secretaria  de  Gestão  Fiscal, 

permitindo fazer uma evolução das atividades econômicas instaladas 

na cidade;

• Plano Diretor Urbano dos anos de 2001 e 2003   (JATAÍ-GO, 2001 e 

2003), permitindo verificar as políticas urbanas do município; 

• Levantamento  preliminar  sobre  lotes  vagos  em  1995   (JATAÍ-GO, 

1995)  servindo  de  parâmetro  para  uma  análise  comparativa  dos 

vazios urbanos; e

• Mapas  cadastrais  dos  anos  de  2003  e  2004   (JATAÍ-GO,  2003a  e 

2004),  fornecidos em mídia digital no formato DWG. 
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De  posse  dos  referidos  dados,  procedeu-se  a  confecção  da  base 

cartográfica10, necessária para as análises propostas, com a conversão dos dados 

em  formato  DWG  para  o  formato  SHP  (Shapefile).  Como  o  arquivo  original 

encontrava-se desorganizado, apresentando os polígonos referentes aos bairros da 

cidade  num  mesmo “layer”  e  de  forma  agrupada,  optou-se  por  redesenhar  os 

bairros,  tomando  como  base  o  arquivo  original  que  já  se  encontrava 

georreferenciado. 

Para tanto, adicionou-se os dados dos mapas cadastrais e criou-se um 

Shapefile  denominado  “bairros”  no  módulo  ArcCatalog.  Em  seguida,  com  a 

ferramenta “Editor”,  digitalizou-se os polígonos de cada bairro  e  adicionou-se  os 

seguintes dados  (Figura 6): Id – número atribuído para identificação dos bairros; 

Nome – Nome do bairro e Dt_impl – Data de implantação do bairro. 

Figura 6: Dados do “Shapefile”  bairros

10Utilizou-se o software ArcGis®
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Efetuou-se  a  junção  da  tabela  básica  com  dados  de  tabelas 

existentes  no  formato  de  planilha  eletrônica,  os  quais  foram convertidos  para  o 

formato de banco de dados (DBF),  cujos mesmos referem-se a porcentagem de 

lotes vagos (anos de 1995 e 2004) e quantidade de estabelecimentos cadastrados 

por  década,  nas  categorias comércio,  indústria  e  prestação de serviços.  Após a 

operação “join”, resultou a seguinte tela (Figura 7).

Figura 7: Dados do “Shapefile” bairros após junção com outras tabelas
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2.2.1 – MAPA DE EXPANSÃO URBANA

O mapa de expansão urbana (Figura 9) foi gerado utilizando-se o campo 

“Data  de  implantação  do  bairro”  através  da  ferramenta 

“symbology>quantities>graduated colors” (Figura 8).  Optou-se pela classificação por 

década  para  facilitar  a  análise  e  cruzamento  dos  dados  com  outras  variáveis 

disponíveis apenas a cada dez anos. A utilização de cores ordenadas permitiu uma 

avaliação visual da evolução urbana através da implantação dos bairros.

Figura 8: Confecção do mapa de expansão urbana
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Figura 9: Jataí-GO – Expansão Urbana: Implantação de Loteamentos
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2.2.2 – MAPA DE VAZIOS URBANOS

Para a confecção do mapa de vazios urbanos (Figuras 11 e 12), utilizou-

se o campo “% de lotes vagos” nos anos de 1995 e 2004, aplicando-se o módulo 

“symbology>quantities>graduated  colors”  (Figura  10).  As  variáveis  foram 

classificadas em quatro intervalos correspondentes a “25% de lotes vagos” cada, de 

forma  a  simplificar  a  análise  e  padronizar  os  dados  de  2004  com os  de  1995, 

estando o último disponível apenas nestas faixas. A utilização de cores ordenadas 

objetivou a leitura visual da grande porcentagem de lotes vagos na cidade.

 

Figura 10: Confecção do mapa de vazios urbanos
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Figura 11: Jataí-GO – Vazios Urbanos: Porcentagem de Lotes Vagos - 1995
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Figura 12: Jataí-GO – Vazios Urbanos: Porcentagem de Lotes Vagos – 2004
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2.2.3 – MAPAS DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Os mapas referentes às atividades econômicas instaladas na cidade de 

Jataí  (Figuras  15  a  20) foram  confeccionados  com  a  ferramenta 

“symbology>quantities>pie”  (Figura  13).  Os  campos  utilizados  foram  “comércio, 

indústria  e  prestação  de  serviços  por  década”.  Como resultado  obteve-se   uma 

coleção de mapas de forma a possibilitar uma leitura da evolução das atividades 

econômicas implantadas em cada década selecionada.  Para  tanto  selecionou-se 

para cada mapa as variáveis correspondentes à década analisada e procedeu-se a 

classificação do tamanho do símbolo de acordo com a soma dos valores utilizados 

(Figura 14).  O tamanho mínimo foi padronizado em “20 unidades” para atender a 

variação dos valores de todas as décadas e possibilitar  uma comparação visual 

entre os mapas.

Figura 13: Confecção do mapa de atividades econômicas
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A  utilização  de  cores  seletivas,  sendo  uma  cor  para  cada  atividade 

econômica, objetivou demonstrar a proporção de cada atividade instalada dentro do 

bairro. O diâmetro do círculo reflete a somatória das atividades instaladas em cada 

bairro na década selecionada. 

Os mapas refletem a aglomeração das atividades mencionadas em cada 

bairro, no recorte temporal de “até 1959” a “década de 2000”. A grande amplitude 

entre  os  menores  valores  (“até  1959”)  e  maiores  (“décadas  de  2000”)  resultou, 

consequentemente,  em  mapas  bem  distintos  nos  quais  o  foco  principal  foi 

possibilitar a identificação da aglomeração das variáveis trabalhadas.

Figura 14:  Escolha da variação dos símbolos
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Figura 15: Jataí-GO: Atividades econômicas instaladas até a década de 1959



79

Figura 16:  Jataí-GO: Atividades econômicas instaladas na década de 1960
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Figura 17:  Jataí-GO: Atividades econômicas instaladas na década de 1970
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Figura 18:  Jataí-GO: Atividades econômicas instaladas na década de 1980
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Figura 19: Jataí-GO: Atividades econômicas instaladas na década de 1990
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Figura 20: Jataí-GO: Atividades econômicas instaladas na década de 2000
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2.2.4 – MAPA DE CONCENTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - ÁREAS 

DINÂMICAS 

O mapa de concentração das atividades econômicas (Figura 22), busca 

fazer uma síntese dos mapas anteriores através da concentração das atividades 

econômicas, por década, reunidas em uma mesma representação. Foi utilizada a 

soma dos dados de “comércio, indústria e prestação de serviços por década”, sendo 

representados pela  ferramenta  “symbology>quantities>dot  density”  (Figura  21).  A 

utilização de pontos correspondentes a cinco unidades cada, numa escala de cores 

ordenadas, permitiu a análise da quantidade e concentração dos estabelecimentos 

instalados por década em cada bairro e na área urbana como um todo. Dessa forma, 

definiu-se as áreas dinâmicas da cidade conforme análise que se segue.

Figura 21: Confecção do mapa de atividades econômicas
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Figura 22:  Jataí-GO: Áreas dinâmicas: Concentração das Atividades econômicas
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2.2.5 – REFLEXÕES SOBRE A CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO URBANO

O espaço urbano encontrado atualmente em Jataí é resultado de uma 

construção iniciada na segunda metade do século XIX, quando se instalaram neste 

local  seus  primeiros  ocupantes.  Estes  viriam a  ser  os  moradores  dos  primeiros 

bairros jataienses. O núcleo original da cidade, instalado inicialmente às margens do 

Córrego Jataí, se expandiria dentro de aproximadamente 120 anos, se considerado 

o ano de 1836, quando tem início tal ocupação, alcançando uma área  de 1,73 km² 

(Figura 23). Nas décadas posteriores a expansão urbana se dá em um novo ritmo.

A área ocupada por loteamentos na década de 1960 é de 10,46 km², 

significando  um  crescimento  superior  a  500%  em  relação  aos  dados  de  1959. 

Todavia,  a  área loteada não é efetivamente  ocupada.  Analisando uma fotografia 

aérea do ano de 1965 verificamos que a área ocupada de forma real, implicando em 

edificações construídas e não apenas em lotes abertos, é de 6,13 km² (Figura 24). 

Tal valor  corresponde a 59% da área loteada. Desta forma, é perceptível, mesmo 

no  início  do  incremento  urbano,  a  visão  de  valorização  do  solo  urbano  pela 

implantação de loteamentos na periferia da cidade com vistas a uma valorização das 

áreas intermediárias. 

Na década de 1970 a área urbana de Jataí cresce 28%, em relação a 

anterior, alcançado um valor de 13,41 km². De 1970 para 1980 a variação é de 40%, 

sendo a área ocupada de 18,88 km². Na década de 1990 a área urbana corresponde 

a 22,14 km² com uma variação de 17% em relação a anterior. Atualmente a área 

ocupada é de 25,60 km², reflexo do crescimento de 15% considerando a década de 

1990. 
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Figura 23: Jataí-GO: Implantação de loteamentos – Evolução da área ocupada
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Figura 24:  Jataí-GO: Área efetivamente ocupada em 1965
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O processo de reprodução capitalista impõe suas ações sem considerar 

que a cidade abriga também o indivíduo,  e que este tem necessidades básicas, 

como comer e morar. Lefebvre (1999, p.25), comentando a visão de Engels sobre a 

situação da classe operária na Inglaterra, relata com base nas palavras de Engels 

que é muito mais fácil incriminar a cidade, ou a imoralidade geral, ou as forças do 

mal, que atacar o problema em seu verdadeiro plano: a política. A política aqui não 

se refere apenas àquela local, pretérita ou atual, mas, sobretudo à ação opressora 

capitalista que exclui uma grande parcela da população do acesso aos bens mais 

básicos ao ser humano.

A imposição capitalista, que submete os indivíduos às suas regras, é um 

dos fatores que gera alterações na configuração espacial. Percebe-se na cidade de 

Jataí,  analisando a Tabela 11,  a  presença significativa,  nas  décadas de 1980 e 

1990, de conjuntos habitacionais de baixa renda, aspecto este que se estende, pelo 

menos a princípio, à década atual.

O surgimento de tais loteamentos é uma “resposta urbana” às alterações 

impostas em Jataí. 

A implantação de conjuntos habitacionais financiados inicia-se na década 

de 1970. Os loteamentos/conjuntos habitacionais de baixa renda têm seu início na 

década seguinte. Um fato importante a ser considerado é que a década de 1980 

marca-se pela expansão da fronteira agrícola no município, e é nesta década que 

surge a demanda por habitações acessíveis à população de baixa renda.

Tabela 11 – Jataí-GO: Implantação de loteamentos por tipologia

Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí; MELO, N. A. (2003). Organização dos Dados: Márcio Rodrigues 
Silva. Os dados da década de 2000 referem-se ao período de 2000-2008. 

Década Até 1959 1960 1970 1980 1990 2000 Total

5 19 11 22 18 12 87

1 3 3 3 10

2 7 2 11

Total Geral de 
Loteamentos 
Implantados

Conj. Habit. 
Financiados

Conj. Habit./Loteam. 
Baixa Renda
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O incremento  da  economia  local  implicou também na  dinamização do 

mercado imobiliário  para a classe média.  Na década de 1980 tínhamos o maior 

número  de  loteamentos  implantados,  com  destaque  para  três  conjuntos 

habitacionais financiados. 

Na  mesma  década  surgem,  também,  dois  loteamentos/conjuntos 

habitacionais de baixa renda, refletindo a demanda por habitação que não pode ser 

suprida via aquisição financeira, necessitando do “assistencialismo” do Estado. 

Na década de 1990 ocorre a continuação do período anterior  com um 

total  de  dezoito  loteamentos  implantados,  sendo  três  financiados  e  sete  para  a 

população  de  baixa  renda.  O  elevado  número  deste  último  tipo  de  loteamento 

suscita  vários  debates,  dentre  eles  o  da  desigualdade  social  que  leva  à  uma 

demanda três vezes maior, em relação à década anterior, no que tange a habitação 

popular. 

A  década  atual  sugere  um  crescimento  no  mesmo  ritmo  das  duas 

anteriores, uma vez que até 2008 já foram registrados um total de doze loteamentos, 

sendo três financiados e dois de baixa renda.

Outro fato a ser considerado na análise do espaço urbano jataiense é a 

taxa  de  ocupação  dos  loteamentos  implantados.  Numa  comparação  de  dados 

fornecidos pela prefeitura local,  referentes aos anos de 1995 e 2004, percebe-se 

que, embora a taxa de ocupação tenha aumentado em termos gerais, o índice de 

vazios na cidade ainda é significante (Tabela 12). 

Tabela 12 – Jataí-GO: Percentagem de lotes vagos em relação a 
área total loteada -  1995 e 2004

Fonte: Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí; Organização dos Dados: 
Márcio Rodrigues Silva.

% de vazios por faixa

Faixa de vazios (%) 1995 2004 Variação
0 a 25 35% 35% 0%

25,01 a 50 23% 20% -3%
50,01 a 75 17% 23% 6%
75,01 a 100 25% 22% -3%

Total 100% 100%
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Pela observação da Tabela 12 (veja também figuras 11 e 12) verifica-se 

que em 1995 25% dos loteamentos apresentavam de 75,01% a 100% de seus lotes 

desocupados, em 2004 22% dos loteamentos apresentavam tal índice. Nesta faixa, 

considerada  a  mais  preocupante,  uma  vez  que  existem  loteamentos  totalmente 

desocupados,  ocorreu  uma  redução  de  3%,  percentagem  esta  que  poderia  ser 

aumentada caso  não  se  implantasse  novos  loteamentos  antes  de  se  ocupar  as 

áreas vagas. 

Na faixa de 50,01% a 75% notamos um aumento da ordem de 6% de 

1995 para 2004, o que se deve à redução da faixa crítica e à implantação de novos 

loteamentos. 

Na  faixa  de  25,01  a  50%  de  lotes  vagos  há  uma  queda  de  3%, 

demonstrando a  ocupação de algumas  áreas  intermediarias  (entre  o  centro  e  a 

periferia). 

Já na faixa ideal para os loteamentos, com ocupação total, ou índice de 

vazios  de no  máximo 25% dos lotes,  a  variação é nula,  devido  ao aumento do 

número de bairros. Há nesta faixa uma significativa evolução mascarada por novos 

bairros implantados. A tendência é que à medida que surgem novos bairros as áreas 

intermediárias  sejam ocupadas.  Embora  os  valores  para  aquisição  destas  áreas 

sejam  elevados  há  uma  demanda  pelas  mesmas,  promovendo  maior  ocupação 

destas.

Nas Figuras 11 e 12 é apresentada uma visão espacializada dos referidos 

dados. Há uma maior ocupação das áreas periféricas da cidade e de áreas que 

foram  valorizadas  entre  1995  e  2004.  A  grande  ocupação  de  alguns  pontos 

periféricos se deve à presença de conjuntos habitacionais que exercem também o 

papel de valorizadores das áreas mais centrais, uma vez que alguma infra-estrutura, 

que  não  chega  a  ser  a  ideal,  é  disponibilizada  para  abastecer  tais  localidades. 

Apresenta-se, assim, o estado como direcionador da ocupação urbana.

Após  a  exposição  do  processo  de  expansão  urbana  de  Jataí  uma 

pergunta fica no ar: Haveria a necessidade de uma expansão urbana em termos de 

acréscimo de novas áreas? 
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A ocupação  das  áreas  existentes,  antes  da  abertura  de  outras,  traria 

alguns benefícios ao conjunto urbano em questão:

– Os bairros implantados nos períodos mais recentes situam-se na periferia da 

malha urbana. Dos 30 loteamentos implantados, no período de 1990 a 2008, 15 são 

locais de grande adensamento populacional, sendo estes conjuntos habitacionais e 

loteamentos populares de baixa renda (Tabela 13);

- Levando em consideração que grande parcela dos moradores destas localidades 

trabalham  nas  áreas  mais  centrais,  onde  se  localizam  as  principais  atividades 

econômicas da cidade (Figuras 15 a 20), o transporte estaria facilitado, uma vez que 

a distância casa-trabalho seria menor;

-  Em  termos  de  infra-estrutura  urbana,  como  a  do  transporte,  comentada 

anteriormente, o poder público poderia concentrar suas ações de forma mais eficaz. 

A área atendida seria  menor  e  o  alcance populacional  maior.  Da mesma forma, 

aspectos  importantes  para  a  qualidade  de  vida  da  população  perceberiam uma 

significativa  melhoria  em suas  condições.  Saúde,  educação,  lazer,  entre  outros, 

seriam incrementados  num desenvolvimento  concentrado  com prioridade  para  a 

qualidade dos serviços. 

Para que tal situação seja implementada torna-se necessário que ações 

sejam  tomadas  por  parte  do  poder  público  com  instrumentos  que  promovam  a 

ocupação  das  áreas  urbanas  vazias,  como,  por  exemplo,  políticas  sociais  que 

tenham como alvo uma melhor distribuição de renda, dando ao cidadão condições 

de adquirir e ocupar as áreas em questão.

É  necessário,  fundamentalmente,  que  a  legislação  existente  seja 

cumprida. De acordo com o estabelecido no Plano Diretor Urbano (JATAI-GO, 2007) 

em seu artigo 1º, parágrafo 6º, itens 4 e 4.5, deve ocorrer a “ordenação e controle do 

solo  urbano de maneira  a  evitar  a  retenção especulativa  do  imóvel  urbano,  que 

resulte na sua subutilização ou não utilização”.
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Tabela 13 – Jataí-GO: Implantação de Loteamentos

Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí; MELO, N. A. (2003). Organização dos Dados: Márcio 
Rodrigues Silva. 
(continua...)

Década Setor Total

At
é 

19
59

Campo Neutro até 1959

5
Centro até 1959
Centro (Parte Baixa) até 1959
Santa Terezinha até 1959
Vila Palmeiras até 1959

Dé
ca

da
 d

e 
19

60

Brasília 1.960

19

Fátima 1.ª Etapa 1.960
Jardim Rio Claro 1.960
Olavo 1.960
Progresso 1.960
Santa Lúcia 1.960
Santa Maria 1.961
Iracema 1.962
Jardim América 1.962
Fátima 2.ª Etapa 1.963
Três Marias 1.963
Bela Vista 1.964
Fátima 3.ª Etapa 1.965
Sofia 1.965
Epaminondas I 1.966
Jardim Paraíso 1.966
Popular 1.966
Granjeiro 1.968
Área Colégio Bom Conselho 1.968

Dé
ca

da
 d

e 
19

70

Carvalho 1.972

11

Industrial 1.975
Luiza 1.975
Aeroporto 1.976
Frei Domingos 1.976
São Pedro 1.976
Vila Paraíso 1.976
Sofia II 1.978
Oeste 1.979
Samuel Graham 1.979
Sodré 1.979

Dé
ca

da
 d

e 
19

80

Antena 1.980
Jardim da Liberdade 1.980
Sítio Recanto Alvorada 1.980
Fabriny 1.981
Jose Estevam 1.981
Sítios de Recreio Alvorada 1.981
Div. Espírito Santo 1.982
Jardim Maximiano 1.982
Santo Antônio 1.982
Sofia III 1.982
Geda 1.983
Colinas 1.983

Ano de 
Implantação
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Tabela 13 – Jataí-GO: Implantação de Loteamentos (Continuação)

Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí; MELO, N. A. (2003). Organização dos Dados: Márcio Rodrigues 
Silva.                                                                                                                                     

Década Setor Total

Dé
ca

da
 d

e 
19

80

Alto das Rosas 1.985

22

Vila Mutirão 1.986
Conjunto Rio Claro I 1.987
Dom Abel 1.987
Aimbiré (Jardim Ana Paula) 1.987
Serra Azul 1.987
Cordeiro 1.988
Planalto 1.988
Conjunto Estrela D'alva 1.989
Conjunto Rio Claro II 1.989

Dé
ca

da
 d

e 
19

90

Conjunto Dorival de Carvalho 1.990

18

Conjunto Filostro Machado 1.990
Conjunto Rio Claro III 1.990
Conjunto Sebastião Herculano 1.990
Epaminondas II 1.990
Francisco Antônio 1.990
Hermosa 1.990
Jacutinga 1.990
José Bento 1.990
Mansões 1.991
Conjunto Cohacol 1.994
José Ferreira (Dori) 1.994
Belmar 1.994
Santa Lúcia II 1.995
Dom Benedito 1.996
Conjunto Colméia Park 1.997
Conjunto Jardim Goiás 1.998
Residencial Barcelona 1.998

20
00

-2
00

8

Bairro Primavera 2.000

12

Conjunto Colméia Park II 2.000
Conjunto Jardim Goiás II 2.000
Jardim Floresta 2.000
Conjunto Cylleneo França 2.001
Conjunto Colméia Park III 2.003
Residencial Vila do Sol 2.003
Cohacol V 2.005
Residencial das Brisas 2.008
Residencial Bandeirantes 2.008
Portal do Sol I 2.008
Portal do Sol II 2.008
Total 87

Ano de 
Implantação
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Ainda, segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo da cidade (JATAÍ-GO, 

2008), no seu capítulo VIII, artigo de número 20, a “[...] Prefeitura Municipal poderá 

determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano 

não  edificado,  subutilizado  ou  não  utilizado  [...]”.  Outros  instrumentos,  como  a 

aplicação do IPTU progressivo, também estão previstos. De acordo a mesma lei, em 

seu  artigo  21,  em caso  de  descumprimento  das  condições  estabelecidas  e  dos 

prazos previstos para a ocupação do solo “[...] o município procederá à aplicação do 

Imposto  Predial  e  Territorial  Urbano  (IPTU)  progressivo  no  tempo,  mediante  a 

majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos”. 

Tais  determinações  legais  seguem  o  estabelecido  no  artigo  182  da 

Constituição Federal, em seu capítulo II que trata da política urbana, e no Estatuto 

da Cidade que regulamentou os artigos 182 e 183.

2.3 – CONFIGURAÇÃO SOCIOESPACIAL DE JATAÍ-GO: A SOCIEDADE NO 
ESPAÇO URBANO

Jataí,  enquanto  cidade,  “[...]  concentra não  só  a  população,  mas  os 

instrumentos de produção, o capital, as necessidades, os prazeres [e] tudo o que faz 

com que uma sociedade seja uma sociedade” (LEFEBVRE, 1999, p.49)(Grifo no 

original).

Conforme  observa  Santos  (1998,  p.10-11),  as  cidades,  “[...]  podem 

corresponder a centros de atendimento das necessidades de circulação da produção 

agrícola ou de atividades industriais de pequena escala de produção”. Neste sentido, 

no momento em que a produção cresce as atividades terciárias são diversificadas 

para    atender    as    próprias    necessidades    internas.   As   atividades 

especializadas  desenvolvidas  na  cidade,  bem  como  aquelas  voltadas  para 

exportação,  “[...]  geram um dinamismo local  que  sustenta  um conjunto  amplo  e 

variado de atividades para o atendimento da demanda local” (SANTOS, 1998, p.13). 
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A demanda local foi ao encontro da afirmação de Lefebvre (1999, p.149): 

“Enfim e sobretudo, a cidade e a aglomeração urbana concentram ‘serviços’”. Esse 

dinamismo  pode  ser  verificado  pelos  dados  de  implantação  das  atividades 

econômicas  em Jataí  (Tabela  6),  que  percebe  a  instalação,  prioritariamente,  de 

estabelecimentos prestadores de serviços, o que é espacializado nas Figuras 15 a 

20.

A  cidade,  sendo  ela  mesma  uma  obra,  reúne  em  si  a  produção  de 

necessidades  e  prazeres  que  concedem sentido  à  produção.  Nela  também são 

produzidos, trocados e consumidos os bens (LEFEBVRE, 1999, p.51).  Tudo isso 

requer  uma espacialização.  Nessa  espacialização  cristaliza-se  o  espaço  urbano. 

Nela percebemos que a cidade é “[...] coisa social, na qual são evidentes (tornam-

se  sensíveis)  relações  sociais  que,  tomadas  em  si  não  são  evidentes 

[...]”(LEFEBVRE, 1999, p.140) (Grifo no original).

Este conjunto, formado por encontros e desencontros, reflete bem o que 

Santos  (1998,  p.23)  relata  em  relação  à  constituição  de  “regiões  agrícolas”.  A 

formação destas  “[...]  envolve  a  necessidade  de estabelecimento  de  cidades  de 

porte compatível com as atividades terciária, relativas à circulação [da produção], 

bem como a prestação de serviços que viabilizem tal produção”. 

A estrutura da sociedade local, que nada mais é do que o reflexo de uma 

conjuntura ampla com vistas à reprodução do capital, mostra-se articulada com o 

fenômeno  urbano  (Castells,  1983,  p.43).  A  urbanização  reflete  a  relação  entre 

sociedade  e  espaço.  Ela  é  função  da  organização  específica  dos  modos  de 

produção, bem como da estrutura interna daquele que prevalece (Castells, 1983, 

p.111). 

O contexto dessa análise considera que desenvolvimento econômico e 

crescimento urbano estão intimamente ligados, conforme pode se observar no mapa 

de expansão urbana (Figura 9) e de instalação de atividades econômicas (Figuras 

15 a 20). Nas décadas de 1980 e 1990 encontra-se o maior número de loteamentos 

implantados  no  recorte  temporal  proposto,  o  que  coincide  com  o  período  mais 

expressivo na ascensão da instalação de atividades econômicas (Tabela 6).



97

Partindo do núcleo original, as áreas a oeste, com relevo adequado e sem 

barreiras  ao  crescimento  urbano,  sempre  tiveram prioridade  no  que  se  refere  à 

implantação de novos loteamentos. Salienta-se que, em relação à porção leste da 

cidade, as condições não são favoráveis à expansão, uma vez que nela situa-se o 

41º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro, ocupando significativa 

área e  constituindo-se,  juntamente  com condições topográficas11,  em barreira  ao 

crescimento na porção oriental.

A  expansão  urbana,  com  destaque  para  o  período  de  ascensão  da 

agricultura  mecanizada,  ofereceu  o  espaço  necessário  para  a  implantação  de 

atividades econômicas que vieram atender a demanda impulsionada pela dinâmica 

da moderna agricultura.

As décadas de maior crescimento econômico local correspondem à fase 

de modernização da agricultura, fundamentalmente a partir da década de 1970, e 

sua consolidação nas décadas posteriores (1980 e 1990). O intervalo ora tratado 

representa  um  salto  na  economia  jataiense,  com  destaque  para  as  atividades 

prestacionais  e  comerciais,  respectivamente.  Melo  (2003,  p.121)  destaca  tal 

alteração no espaço urbano, uma vez que

a  produção  agrícola  moderna  produziu  mudanças  econômicas  que  se 
expressam espacialmente na cidade. Esta, ao mesmo tempo, se modificou 
para atender ao desenvolvimento da produção realizada no campo e pelas 
suas demandas internas de serviços e equipamentos.

Pela análise da aglomeração das atividades econômicas (Figura 22)  na 

cidade  de  Jataí,  chegou-se  à  definição  de  algumas  áreas  que  se  destacam no 

cenário  urbano.  A  definição  dessas  áreas,  conforme  exposto  anteriormente, 

considerou a concentração das atividades instaladas em cada bairro nas décadas 

analisadas. Desta forma, a dinâmica de uma área é medida pela concentração de 

pontos  correspondentes  aos  dados  analisados (Figura  22).  Quanto  maior  a 

concentração de pontos maior será a dinâmica de uma área. Estas apresentam um 

incremento maior em relação às demais que ora foram loteadas e não ocupadas, ora 

foram ocupadas, mas não apresentam dinâmica própria, permanecendo opacas e 

dependentes de outras partes do tecido urbano.

11Esta área apresenta relevo mais íngreme que o padrão da cidade.
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O processo de expansão urbana não foi necessariamente acompanhado 

num primeiro  momento  de  um desenvolvimento  nas  regiões então  ocupadas.  O 

conjunto de fatores necessários à consolidação de um determinado setor da cidade 

se distribuiu espacialmente delimitando as áreas dinâmicas (Figura 22). Partindo da 

região central da cidade, a mesma de seu núcleo original, verificam-se movimentos 

de destaque nas direções Sul-Sudoeste e Oeste-Noroeste.

O núcleo original é o centro das atividades econômicas, é o coração da 

cidade, aproximadamente, até o final  da década de 1950. Essa área expande-se 

posteriormente  na  direção  Sul-Sudoeste,  consolidando, na  década  de  1960,  a 

principal área de concentração de comércio e serviços, que se destaca até os dias 

atuais.

No período de 1970-1980, o espaço urbano mostra um deslocamento de 

algumas atividades, antes localizadas somente nas áreas centrais, em direção às 

novas áreas ocupadas. 

O processo de desconcentração das atividades centrais segue com mais 

força na década de 1990. Em tal período, as áreas localizadas a Oeste-Noroeste 

receberam um maior destaque no cenário urbano. A referida década foi marcada 

pela presença de vários loteamentos/conjuntos habitacionais populares e destaca-se 

também pelo  deslocamento  das  atividades  econômicas,  com vistas  a  atender  o 

adensamento populacional característico desses locais.

Na  década  atual,  percebe-se  um  movimento  em  direção  às  áreas 

periféricas  da  cidade  com  a  implantação  de  novos  loteamentos  e  conjuntos 

habitacionais.  As  áreas  intermediárias  se  encontram  loteadas,  não  significando 

necessariamente sua ocupação.

Embora a região central se apresente como indispensável ao dinamismo 

da cidade, é nítida a presença de movimentos que tendem a deslocar o centro das 

decisões  para  áreas  que  ofereçam  melhores  condições  de  acesso  (rede  viária, 

principalmente)  e  maiores  perspectivas  de  desenvolvimento.  Esse  movimento 

remete às palavras de Castells (1983), quando destaca o papel do automóvel na 

contribuição  da  dispersão  urbana.  Não  significa  a  decadência  da  primeira  em 
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relação à segunda; seria, isto sim, um movimento de gestação de uma nova área 

dinâmica.

Através dessa análise é possível ter uma visão real da “cidade viva”, onde 

há movimento, presença, ocupação, que se distingue da cidade legal, determinada 

pelo perímetro oficial. Essa cidade reflete sua sociedade, as influências sofridas em 

seu processo construtivo e mostra um tecido urbano marcado por áreas dinâmicas 

(Figura 22), e por vazios (Figuras 11 e 12),  que expressam a dinâmica urbana local 

no momento em que deslocam os olhares para os pontos luminosos da cidade.

A distribuição da população no espaço urbano jataiense é fruto de um 

conjunto de fatores intimamente ligados às características da sociedade local.  O 

processo de ocupação da cidade trouxe consigo reflexos de ações diversas que se 

concretizam no arranjo  urbano.  O juntar das peças desse quebra-cabeça revela, 

espacialmente,  realidades  distintas:  bairros  nobres  e  loteamentos  populares; 

condomínio  fechado  e  conjuntos  residenciais;  o  verde  das  praças  e  o  tom 

avermelhado das ruas nuas. Enfim, encontros e desencontros num desenvolvimento 

que se contradiz ao não ocorrer de forma igualitária.

2.3.1 – A SOCIEDADE ESPACIALIZADA 

A injustiça, que parte dos cidadãos em direção à cidade, lembrada por 

Silva  (2003)  quando observa  a exclusão,  apartação e segregação socioespacial, 

também  está  presente  no  espaço  ora  analisado.  Segundo  o  referido  autor,  os 

exemplos de maltrato das cidades são clássicos:

[...]  destruição  paulatina  de  equipamentos,  infra-estrutura  e  mobiliário 
urbanos, a migração e canibalismo desenfreados que elegem novas “áreas 
nobres”  ou  “áreas  de  expansão”,  em  detrimento  de  outras  até  então 
equipadas e adequadas à satisfação de múltiplas necessidades urbanas. 
Associado  a  essa  expansão  desenfreada  observa-se  o  crescimento 
acelerado  da  pobreza,  a  emergência  de  novos  sujeitos  sociais  e  novas 
modalidades de serviços [...] (SILVA, 2003, p.30-31)
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A eleição de novas áreas, conforme a citação anterior, é fato comprovado 

em Jataí quando se observa o processo de expansão urbana. A abertura dessas 

áreas,  frente ao grande vazio  encontrado em vários  loteamentos,  expressa uma 

ação excludente. A “elite” necessita de um espaço criado especificamente para ela. 

A parcela da população desprovida de recursos que lhes forneçam uma condição de 

vida nos padrões ideais continua dependendo do assistencialismo do Estado em 

suas diversas formas.

Esse processo, ao incorporar novas parcelas do solo ao tecido urbano, 

mostra ainda outro lado: o da falta de planejamento adequado à ocupação do solo. 

Conforme constatado em estudo anterior (SILVA, 2002), ao analisar o uso da terra 

em uma microbacia dentro do perímetro urbano, áreas que não oferecem condições 

ideais ao parcelamento também foram agregadas ao perímetro da cidade. É o caso 

da “Microbacia do Córrego do Sapo12”. Em 1965, 20% de sua área era urbana. Com 

o processo de expansão, as percentagens sobem para 45% em 1993 e 65% em 

2000, gerando situações de inundação de residências, como a  ocorrida em 2002, 

quando uma casa,  construída  às  margens do referido  córrego,  é  invadida  pelas 

águas após chuva torrencial. Na mesma microbacia existem casas situadas a menos 

de dez metros da margem do córrego (SCOPEL et al., 2002).

O processo de espacialização da população pode ser analisado também 

pela  observação  das  Figuras 25  a  34, nas  quais  encontram-se  exemplos  que 

caracterizam a ocupação urbana de Jataí. 

A região central da cidade, vista parcialmente na Figura 25, primeira área 

urbana a ser ocupada, apresenta-se hoje como uma área consolidada em termos de 

comércio e serviços. Essa área, devido à sua data de ocupação, que remete ao 

início  do  século  XX,  foi  o  local  de  estabelecimento  das  primeiras  residências 

imponentes na cidade.  O atual centro financeiro/comercial abrigou durante décadas 

a velha elite, descendentes dos primeiros ocupantes da região.

Na Figura 25 percebemos dois pontos marcantes. O primeiro: a matriz da 

Igreja  Católica  (canto  superior  esquerdo);  o  segundo:  um  edifício  residencial  (à 

direita). Símbolos de poder e “status” deixados por um tempo pretérito, mas que não 

12A referida análise encontra-se em  SILVA (2002).
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