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RESUMO 

 

A expansão urbana intensa e desordenada que ocorre em cidades como Salvador vem criando 

e ampliando espaços desiguais, uns privilegiados quanto à infraestrutura e serviços urbanos, 

enquanto outros desfavorecidos nesse sentido estando, muitas vezes, sujeitos a situações de 

degradação socioambiental. Nesse contexto, surge o processo de segregação socioespacial, o 

qual se faz presente na paisagem através da separação entre diferentes grupos sociais. Sendo 

assim, esta pesquisa tem como objetivo principal caracterizar, com o uso de sensoriamento 

remoto e sistema de informações geográficas, a relação existente entre a expansão urbana e a 

segregação socioespacial, identificando os fatores que tem promovido a permanência dessa 

segregação no processo de expansão urbana. O estudo de caso é a comunidade de Canabrava 

e seu entorno, em Salvador/BA, a qual se localiza na porção central do território municipal, 

área conhecida como “miolo”, nas imediações da Av. Luís Viana (Paralela), principal eixo de 

expansão imobiliária do município no momento atual. O período estudado foi de 1976 a 2013. 

A área de estudo apresenta duas realidades distintas: uma onde predomina a segregação 

socioespacial (a comunidade) e outra onde se faz mais presente os benefícios advindos da 

expansão urbana (o entorno). Esta pesquisa possibilitou representar a relação entre esses dois 

processos na paisagem através de mapas e gráficos. Foram gerados mapas temáticos de 

unidades ambientais homogêneas, densidade demográfica, edificações, verticalização, sistema 

viário, indicadores de urbanização e de segregação social, espacial e socioespacial. Por fim foi 

proposto um mapa que representasse a relação entre urbanização e segregação socioespacial, 

através da proposição de um indicador. A confecção do material cartográfico e a identificação 

e análise dos fatores que evidenciam essa relação foram possíveis com o uso de imagens de 

sensoriamento remoto e de um sistema de informações geográficas, cujos resultados 

permitiram entender como se processa e evolui a interação desses processos na paisagem. Os 

resultados foram complementados e validados com trabalhos de campo. 

 

 

Palavras-chave: expansão urbana, segregação socioespacial, Sensoriamento Remoto, 

Sistema de Informações Geográficas, unidade ambiental homogênea. 
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ABSTRACT 

 

The intense and disordered urban expansion in cities like Salvador has been creating and 

expanding unequal spaces, some privileged  concerned to the infrastructure and urban 

services, whereas others in social-environmental degradation. In this context, comes the 

socio-spatial segregation process, which is present in the landscape through the segregation of 

different social groups. So, this research  aims to characterize with the use of a geographic 

information system and remote sensing, the relation between the urban expansion and the 

socio-spatial segregation, identifying the facts that promotes the maintenance of this 

segregation in the urban expansion process. The case study focus on the community of 

Canabrava and its surrounds, in Salvador/BA, which is located in the central part of the city, 

area known as “core” nearby Luís Viana Avenue (Paralela), main axis household expansion 

nowadays. The period studied comes from 1976 to 2013.  The area of study presents two 

different realities: one predominates the socio-spatial segregation (the community) and the 

other with the benefits coming from the urban expansion (the sorrounds). This research has 

been able to represent the relation between these two process in the landscape through maps 

and graphics. Theme maps of homogeneous environmental unities have been created, 

demographic density, buildings, verticalization, mobility system, indicators of urbanization, 

socio-spatial segregation, spatial and socio-spatial. At the end, a map representing the relation 

between urbanization and socio-spatial segregation has been developed, through the 

proposition of an indicator. The cartographic material, identification, and analysis of the 

factors show that this relation has been possible with the use of images of a geographic 

information system and remote sensing, whose results enable to understand how to process 

and evolve the interaction of these process in the landscape. The results have been 

complemented and validated with field study. 

 

 

Key-words: Urban Expansion Socio-spatial Segregation, Remote Sensing, Geographic 
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1 Introdução 

 

As grandes cidades brasileiras vêm passando por um processo intenso de urbanização, 

com impactos sociais e ambientais diversos como, por exemplo, a redução de espaços 

públicos, da vegetação, refletindo na mobilidade urbana. Essa expansão se dá de forma 

desigual na paisagem, criando locais privilegiados quanto à infraestrutura e equipamentos 

urbanos em detrimento de outros, os quais permanecem em situação de precariedade. Esse 

processo passa então a agravar a desigualdade espacial existente, através de elementos físicos 

presentes na paisagem, contribuindo para a manutenção e perpetuação de uma segregação 

socioespacial. 

A segregação socioespacial é um fenômeno que está diretamente relacionado à 

expansão urbana, mas não é exclusivo da mesma. O espaço das cidades, tal como afirma 

Corrêa (1989), é fortemente dividido em áreas residenciais segregadas que reflete a complexa 

estrutura social em classes. Na interação entre os dois processos, ocorre criação, manutenção 

e reconfiguração de elementos na paisagem que contribuem para criar e manter espaços 

segregados socialmente. Tais elementos ou fatores, que podem ser causa e/ou evidência dessa 

interação, podem ser representados no espaço através de mapas e o seu estudo é possível com 

o uso das mais diversas geotecnologias, a exemplo do Sistema de Informações Geográficas 

(SIG) e Sensoriamento Remoto (SR). 

Salvador, assim como outras grandes cidades brasileiras, vem vivenciando essa 

interação entre a expansão urbana e a segregação socioespacial, a qual se reflete 

diferentemente nos diversos espaços intraurbanos. Isso vem se dando de forma muito intensa 

nas últimas décadas em razão do crescimento acelerado das cidades e de sua população. 

Apenas num intervalo de dez anos, de 2000 para 2010, a população de Salvador passou de 

2.443.107 para 2.675.656 habitantes (IBGE, 2010), apresentando um incremento populacional 

na ordem de 9,5%. Nesse mesmo período, a população do bairro de Canabrava passou de 

10.216 para 13.655 habitantes (BRITO et. al., 2012), correspondendo a um incremento de 

33,7%. Diante disso, constata-se que o ritmo de crescimento populacional do bairro em 

questão está muito superior ao da cidade como um todo, repercutindo em uma série de 

questões, tais como o aumento da demanda por infraestrutura e serviços urbanos. Portanto, 

essa situação comprova que a cidade é um verdadeiro “mosaico” de áreas com distintas 

dinâmicas populacionais e, consequentemente, espaciais. 
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Canabrava é composto por duas áreas onde ocorreram processos de ocupação distintos, 

a comunidade e seu entorno, as quais formam a área de estudo. O bairro ocupa a porção 

geográfica central do município de Salvador, área conhecida como “miolo”, conforme pode 

ser visualizado na Figura 1.1. O núcleo de ocupação inicial do bairro, correspondente à 

ocupação informal constituída basicamente por casas, é tratado neste trabalho como a área da 

comunidade de Canabrava, a qual se localiza na porção central da área de estudo. O bairro de 

Canabrava abrange esta área mais os condomínios residenciais surgidos posteriormente, nas 

direções oeste e sul. 

 

 

Figura 1.1 - Mapa de localização da área de estudo 

 

O bairro de Canabrava está inserido na área de duas bacias hidrográficas do município, 

a do Jaguaribe e a do Passa Vaca, sendo que esta última possui menor abrangência. A bacia 

do rio Jaguaribe possui uma área de 52,8km
2
, correspondendo a 17,1% do território municipal 

(SANTOS et al., 2010), sendo a segunda maior bacia em extensão do município. Um dos 

afluentes do rio Jaguaribe, o rio Trobogy, passa pelo bairro homônimo e tem como afluente o 

rio Mocambo, que corta o bairro Canabrava; setores desses dois rios podem ser visualizados 

na Figura 1.2. Esses dois afluentes, além de outros mananciais superficiais e subterrâneos, 

estão numa área de risco de contaminação devido à presença do aterro controlado de resíduos 

sólidos de Canabrava, antigo “lixão”. Além disso, existem importantes remanescentes de 

floresta ombrófila densa, do bioma Mata Atlântica, em estágios médios e iniciais de 
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regeneração nessa bacia, inclusive presente no bairro de Canabrava, os quais servem como 

refúgio para muitas espécies animais. 

 

 

Figura 1.2 - Fotos dos rios Mocambo e Trobogy 

 

A ocupação de Canabrava ocorreu na área hoje conhecida como “comunidade de 

Canabrava” a partir da década de 1970, quando ainda existia uma expressiva cobertura de 

Mata Atlântica, e teve como marco inicial dois acontecimentos. Um deles foi a transferência 

para essa área das famílias desabrigadas pela chuva e as provenientes da desapropriação da 

Av. Vasco da Gama promovida pela Prefeitura Municipal e pelo Governo do Estado. O outro 

foi a criação do “lixão”, no qual passou a ser depositado todo o lixo da cidade, constituindo-se 

como fator de atração de uma grande leva de pessoas, excluídas do mercado formal de 

trabalho da cidade, em busca de sobrevivência através da catação espontânea de forma 

desorganizada e sem qualquer fundamentação técnica, sobrevivendo em condições constantes 

de perigo e extrema vulnerabilidade social, e  da comercialização do lixo; esses trabalhadores 

ficaram conhecidos como “badameiros”. Essa situação perdurou até 1998 quando, por 

intervenção do poder público, cessou a disposição de lixo doméstico – o qual passou a ser 

levado para o Aterro Metropolitano Centro – e o lixão de Canabrava foi transformado em um 

aterro sanitário controlado (PANGEA, 2010). 

Segundo dados do PANGEA (2010), com a desativação do “lixão” em Canabrava, cerca 

de 1.000 catadores deixaram de praticar a atividade. Esses passaram a desenvolver outras 

atividades informais, alguns foram contratados por empresas de limpeza urbana para trabalhar 

como varredores, sendo posteriormente demitidos por não se adaptarem às regras do trabalho 
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formal assalariado, e 55 passaram a integrar a cooperativa de reciclagem Cooperbrava. Nota-

se, com isso, o grave problema social gerado com a desativação do “lixão”. Assim, a 

comunidade do bairro convive até hoje com graves problemas socioambientais, decorrentes 

da forma como se deu a ocupação da área e a atuação do poder público. 

Canabrava apresenta sérios problemas quanto à infraestrutura urbana e aos serviços de 

uso público, a exemplo de coleta de lixo e esgotamento sanitário, destacando-se a 

precariedade do transporte público. Essa situação influencia negativamente no cotidiano de 

sua população, resultando em baixa qualidade de vida. Entretanto, essa situação vem sendo 

alterada em algumas áreas, principalmente ao longo das duas vias principais que cortam o 

bairro, as ruas Artêmio Castro Valente e Procurador Nelson Castro, em virtude da recente 

expansão de empreendimentos imobiliários residenciais no entorno da comunidade de 

Canabrava. Essa área se tornou atrativa ao mercado imobiliário devido, dentre outros fatores, 

à proximidade à Avenida Luís Viana. 

A região do entorno da Av. Luís Viana (Av. Paralela) vem se configurando como 

principal vetor de expansão imobiliária na cidade de Salvador. Esta possui atualmente dois 

vetores de crescimento urbano, que podem ser visualizados na Figura 1.3, sendo que a 

avenida em questão se situa no vetor das classes A e B (representadas no mapa), que são 

classes de renda média a alta. Por existirem ainda grandes áreas nas imediações dessa avenida 

com cobertura de vegetação densa do bioma Mata Atlântica, esta vem sendo reduzida a cada 

ano com a construção de condomínios residenciais e infraestruturas de porte variado. Muitos 

locais nas proximidades dessas áreas, desprovidos de infraestrutura urbana básica ou em 

situação precária, são ocupados por comunidades mais carentes, que muitas vezes não são 

favorecidas com as melhorias advindas da expansão imobiliária, passando a se constituir 

limites bem definidos na paisagem, evidenciados pelo padrão do conjunto de ocupações. 

Diante disso, agrava-se a questão da segregação social no espaço, definindo paisagens 

diferenciadas quanto à qualidade da ocupação, serviços e infraestrutura urbana. 

A área de estudo, por estar inserida nas imediações da Av. Luís Viana, também vem 

passando por esse processo de expansão da mancha urbana sem que grande parte de sua 

comunidade, o núcleo de ocupação inicial do bairro, seja beneficiada com as melhorias 

advindas da urbanização. Com o crescimento de empreendimentos residenciais no entorno, 

resultantes da expansão do mercado formal de habitação, a infraestrutura urbana vem sendo 

montada – grande parte pelo poder público – para atender à demanda dos novos moradores do 

bairro. Como consequência disso, cada vez mais áreas de vegetação e outras sem qualquer 
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tipo de construção, muitas das quais vinham sendo utilizadas como áreas de lazer pela 

população local, a exemplos de campos de futebol improvisados, vêm dando lugar às novas 

edificações residenciais, seja em condomínios fechados ou não. 

 

 

Figura 1.3 - Vetores de crescimento urbano e classes sociais associadas em Salvador 

 

A relação entre os processos de expansão urbana e segregação socioespacial vem cada 

vez mais se intensificando na área de estudo, conforme pode se perceber pelo exposto nos 

parágrafos anteriores. Diante disso e do contexto apresentado, esta pesquisa se propõe a 

caracterizar essa relação, com a identificação dos seus fatores que se fazem presentes na 

paisagem. Para tal, fez-se uso do SIG e do Sensoriamento Remoto, que permitiram o estudo 

de caso da comunidade de Canabrava e seu entorno no período de 1976 a 2013. 
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1.1 Justificativa 

A permanência de elementos físicos na paisagem que contribuem para a manutenção de 

uma segregação socioespacial provoca a diminuição da qualidade de vida da população local. 

Essa situação vem sendo agravada à medida que ocorre a expansão urbana desordenada em 

detrimento da qualidade socioambiental. Isso vem acontecendo na área de estudo, com 

diferentes impactos entre a comunidade e seu entorno, sendo que aquela mantem sua situação 

de segregada social e espacialmente, enquanto que seu entorno vem sendo beneficiado pelas 

melhorias advindas da urbanização. 

O processo de expansão imobiliária no entorno da comunidade de Canabrava, assim 

como também nas outras áreas de influência da Av. Luís Viana, é algo que vem ocorrendo nas 

últimas décadas de uma maneira intensa, sendo uma das evidências da expansão urbana. Isso 

é um dos fatores que vem contribuindo para intensificar a relação entre essa expansão e a 

segregação socioespacial. Diante desse contexto, a presente pesquisa, no sentido de analisar e 

propor uma representação dessa relação no espaço, possibilitou maior entendimento desse 

processo, com suas respectivas causas e consequências. Nesse sentido, este estudo pode 

contribuir na discussão de um planejamento urbano eficaz que busque minimizar os efeitos 

negativos da interação entre expansão urbana e segregação socioespacial para as comunidades 

segregadas, assim como para o meio ambiente. Destarte, pretende-se contribuir para um maior 

conhecimento e divulgação do processo em curso na área estudada, a fim de favorecer de 

alguma forma as comunidades carentes locais, uma vez que será chamada a atenção da 

comunidade científica, do poder público e da sociedade, em geral, para essa situação. 

Duas geotecnologias foram utilizadas para viabilizar esta pesquisa: SIG e SR. Sendo 

assim, este estudo sistematizou um conjunto de técnicas eficazes na caracterização da 

interação entre a expansão urbana e a segregação socioespacial, através da identificação dos 

elementos físicos presentes na paisagem
1
 que são fatores e evidências dessa relação. Mediante 

isso, outras pesquisas poderão utilizar esse conjunto de técnicas, ou até aprimorá-las com o 

uso também de outras geotecnologias, podendo adotar a metodologia aqui proposta, com os 

                                                 

1 Os elementos podem, por exemplo, ser identificados visualmente nas imagens de SR e classificados com uso 

de chaves de fotointerpretação, isto é, critérios para enquadramento de uma determinada área em uma classe 

ou em outra. 



27 

 

devidos ajustes, para estudar outras áreas noutros cenários urbanos que passam por este 

mesmo processo. 

 

1.2 Hipóteses do trabalho e objetivos 

O principal problema desta pesquisa diz respeito a como caracterizar a relação entre a 

expansão urbana e a segregação socioespacial no espaço e representar isso cartograficamente. 

Parte-se da hipótese que essa caracterização é possível através do uso de Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) e Sensoriamento Remoto (SR), uma vez que essas duas 

geotecnologias permitem a identificação dos fatores/evidências – que estão presentes na 

paisagem – da expansão urbana, da segregação socioespacial e, por fim, da relação entre esses 

dois processos, conforme está representado na Figura 1.4. Uma vez identificados, esses 

fatores/evidências são analisados separadamente e em suas inter-relações para, depois disso, 

ser possível a caracterização dos dois processos em questão e, consequentemente, sua 

representação através de mapas. 

  

 

Figura 1.4 - Esquema conceitual do problema de pesquisa 

 

A aplicação de SIG e SR pode contribuir para a melhor caracterização e monitoramento 

da segregação socioespacial, relacionada ao processo de expansão urbana. Essa aplicação é 

possível em diferentes períodos, o que possibilita a análise dos processos numa escala tempo-

espacial e, em consequência, fazer inferências sobre tendências futuras de evolução dos 

mesmos e de suas inter-relações. 
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A caracterização da relação entre expansão urbana e segregação socioespacial na área 

de estudo é útil para o planejamento e gestão urbana, pois contribui para a discussão acerca de 

medidas que possam diminuir ou amenizar a desigualdade e a precariedade das condições de 

vida. Uma vez que é identificada a existência e grau de uma segregação social em 

determinado espaço, e mensurada a relação desse processo com a urbanização, os atores 

sociais podem discutir medidas que acabem ou pelo menos minimizem a situação de 

segregada de determinada comunidade, propondo soluções que contribuam para a melhoria 

das condições de habitabilidade e mobilidade urbana. Consoante com essas premissas, foram 

traçados os objetivos dessa pesquisa. 

Diante do problema de pesquisa exposto e da hipótese levantada, colocam-se as 

seguintes questões: 

a) de que forma e quais elementos utilizar para definir e classificar unidades espaciais 

que possam ser utilizadas para o estudo, numa escala temporal e espacial, da evolução 

na inter-relação entre os processos de expansão urbana e segregação socioespacial? 

b) como caracterizar a expansão urbana na área de estudo? 

c) como caracterizar a segregação socioespacial na área de estudo? 

d) como pode ser estudada a relação entre a expansão urbana e a segregação 

socioespacial e como tal relação pode ser mapeada? 

e) de que forma podem ser utilizados SIG e SR para estudar e avaliar a relação entre 

expansão urbana e segregação socioespacial? 

f) é possível sistematizar um conjunto de técnicas com uso de SIG e SR para o estudo da 

relação entre expansão urbana e segregação socioespacial que possam ser aplicadas 

em outras áreas? 

Os objetivos específicos desta pesquisa foram traçados com o intuito de responder a tais 

questionamentos. Por fim, esses objetivos representam etapas que foram sendo concluídas 

para tornar possível o alcance do objetivo geral. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

Esta pesquisa tem como objetivo geral caracterizar a relação entre expansão urbana e 

segregação socioespacial, através da identificação, com o uso de SIG e SR, dos fatores e 

evidências que promovem a permanência da segregação socioespacial no processo de 

expansão urbana. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

A caracterização da relação entre a expansão urbana e a segregação socioespacial é 

possível, primeiro, pela análise separada desses dois processos com seus elementos, para 

depois abordar a relação entre os dois. Diante disso, há uma série de questões envolvidas que 

foram estudadas, tais como características de uso e ocupação do solo, condições de 

infraestrutura urbana e políticas públicas. Assim sendo, o objetivo principal desse trabalho foi 

alcançado a partir dos seguintes objetivos específicos: 

a) identificar e mapear as diferentes homogenias urbanas para o estudo da relação entre 

segregação socioespacial e expansão urbana, com a definição de chaves de 

fotointerpretação para esse mapeamento; 

b) caracterizar a expansão urbana na área de estudo, através da análise de fatores e 

evidências desse processo. 

c) caracterizar a segregação socioespacial na área de estudo, através da análise de fatores 

e evidências desse processo. 

d) representar cartograficamente a relação entre expansão urbana e segregação 

socioespacial. 

e) apresentar método de avaliação da relação entre expansão urbana e segregação 

socioespacial com uso de SIG e SR; 

f) subsidiar estudos de expansão urbana e segregação socioespacial em outras áreas com 

a sistematização de técnicas de SIG e SR utilizadas nesta pesquisa. 

Para tornar possível a concretização de todos esses objetivos, mostrou-se necessária 

revisão teórica acerca dos temas abordados. Com isso, foi construída a base teórica-conceitual 

da pesquisa, a qual é apresentada no próximo capítulo. 
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2 Fundamentação Teórica 

 

Esta pesquisa envolveu os seguintes temas principais: segregação socioespacial, 

expansão urbana, Sensoriamento Remoto (SR) e Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

Ademais, fez-se necessário uma discussão sobre esses temas, com suas variáveis envolvidas, a 

fim de esclarecer pontos que poderiam obstar o andamento do trabalho. Fez-se necessário 

também a discussão desses temas no contexto no qual a área de estudo está inserida, ou seja, 

na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Destarte, foi feita também uma revisão sobre os 

temas expansão urbana e segregação socioespacial no município, buscando melhor 

compreensão do fenômeno na área da comunidade de Canabrava e entorno. 

A revisão bibliográfica a seguir apresentada trata primeiramente da expansão urbana 

com o intuito de contextualizar o tema seguinte a ser tratado, que foi a segregação 

socioespacial. Após isso, são discutidos esses dois processos no contexto de Salvador. Em 

virtude de ter sido escolhida como unidade de análise a unidade ambiental homogênea 

(UAH), também é apresentada uma revisão acerca desse assunto. Por fim, são revistos estudos 

anteriores que aplicaram SIG e SR em pesquisas de expansão urbana e segregação 

socioespacial e discutidas as chaves de fotointerpretação utilizadas no tratamento das imagens 

de sensoriamento remoto. 

 

2.1 Expansão urbana 

O crescimento da população urbana é um fato que vem ocorrendo em todas as partes do 

mundo a séculos, tendo sido mais intenso após a Revolução Industrial. Nos países em 

desenvolvimento, o crescimento das cidades ocorreu mais recentemente e num ritmo 

acelerado nos últimos séculos, tendo como repercussões sérias consequências sociais, 

econômicas e ambientais. 

A população urbana superou a população rural no Brasil na década de 1960, quando a 

taxa de urbanização passou de 44,7% em 1960 para 55,9% em 1970, de acordo com dados do 

IBGE. A partir daí, a população das cidades cresceu num ritmo acelerado superando a marca 

dos 80% em 2000. Esse intenso crescimento da população urbana brasileira teve como 

principais antecedentes históricos a industrialização tardia no país e a oferta crescente de 

emprego no setor de comércio e serviços nas cidades, que fez com que houvesse um êxodo 

rural intenso na segunda metade do século XX. No Nordeste a população urbana superou a 



31 

 

rural no período de 1970 a 1980, praticamente dez anos após ocorrer isso no contexto 

brasileiro, atingindo a marca de 50,46% em 1980. 

A expansão da população urbana em muitas cidades dos países em desenvolvimento e 

subdesenvolvidos culminou no consequente aumento da demanda por infraestrutura e serviços 

urbanos. Entretanto, a oferta e qualidade dos mesmos não acompanharam o crescimento 

vertiginoso das cidades, e sua abrangência e qualidade não se dá de forma homogênea no 

espaço urbano, sendo possível distinguir áreas com situação satisfatória nesse quesito e outras 

totalmente desfavorecidas. Daí resulta sérias consequências socioambientais, contribuindo 

para a diminuição da qualidade de vida de boa parcela da população que vive no meio urbano. 

 

2.1.1 Noções básicas e fatores da expansão urbana 

A expansão urbana se dá de forma desigual no espaço, contribuindo para a 

diferenciação de áreas dentro de uma mesma unidade territorial administrativa, podendo ser 

um dos fatores que propiciam a criação, a manutenção e o crescimento de espaços segregados 

socialmente. Para analisar isso, devem ser considerados os fatores e características presentes 

no processo de expansão urbana. A partir de uma revisão bibliográfica sobre esse tema – 

tendo sido consultado como principais autores Gordilho-Souza (2008), Maricato (2011), 

Mascaró (2005) e Corrêa (1989) – e com o objetivo de sua melhor compreensão, esses fatores 

foram agrupados em três macros fatores a seguir: expansão em área da cidade propriamente 

dita (expansão horizontal), adensamento da ocupação e oferta e qualidade da infraestrutura 

urbana como um todo. Esse agrupamento resultou de discussões no desenvolvimento desta 

pesquisa, não tendo sido apresentado por nenhum dos autores mencionados. As obras desses 

autores influenciaram na identificação dos fatores, a exemplo de Mascaró (2005) que 

contribuiu para a identificação dos fatores relacionados à infraestrutura urbana e de Gordilho-

Souza (2008) quanto aos fatores da expansão horizontal. 

Os macros fatores foram sistematizados no Quadro 2.1, de maneira simplificada, o 

qual apresenta os principais fatores que foram identificados pertencentes a cada um dos 

grupos. A partir daí, foram relacionados os componentes de cada um, seus elementos 

possíveis de serem representados no espaço através de mapas e os atributos inerentes a cada 

elemento mapeável. Esse quadro possibilita, dessa forma, visualizar os elementos e fatores 

que envolvem o processo de expansão urbana, sendo uma ferramenta importante no 
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levantamento das informações e dados que evidenciam e caracterizam esse processo no 

espaço geográfico no decorrer do tempo. 

O aumento dos espaços construídos em um território municipal é um indício de que a 

expansão urbana vem ocorrendo, ocupando cada vez mais espaços desprovidos total ou 

parcialmente de infraestrutura urbana. Nesse processo, podem ser utilizadas áreas com os 

mais distintos tipos de uso do solo, o que acarretará em maior ou menor grau de impacto 

ambiental. Essa expansão horizontal do meio urbano pode ocorrer tanto por áreas de solo 

exposto (sem destinação específica) quanto por áreas ocupadas por vegetação primária, 

secundária ou em estágio de regeneração. Normalmente, o que acontece nas grandes cidades 

brasileiras, muitas das quais com escassez de espaço para a expansão da cidade construída, é 

que essa expansão se dá sobre espaços ocupados por vegetação, nos seus graus mais diversos 

de regeneração. Isso causa aumento da demanda por infraestrutura e serviços urbanos por 

parte da população urbana em crescimento e sérios impactos ambientais para o ambiente 

urbano como um todo. 

 

Quadro 2.1 - Fatores da Expansão Urbana 

 

MACRO-FATORES FATORES COMPONENTES
ELEMENTOS 

ESPACIALIZÁVEIS
ATRIBUTOS

Área da residência

Padrão construtivo

Em construção

Área da residência

Padrão construtivo

Em construção

Porte do construtor

Origem do financiamento

Padrão construtivo

Agentes financiadores

Valor do terreno

Mudança do uso e 

ocupação do solo
Uso e ocupação do solo

Unidades ambientais 

homogêneas (construída ou 

natural)

Tipos de uso do solo

Verticalização Empreendimentos Edificações Número de pavimentos

Aumento da área 

construída
Área construída Área construída Área

Densidade demográfica: n° de 

habitantes por área

Aumento (em %) da densidade 

demográfica

continua...

Adensamento da 

ocupação
Crescimento 

populacional
População residente Setor censitário

Área (expansão 

horizontal)

Crescimento da 

cidade informal
Ocupações informais Edificações informais

Crescimento da 

cidade formal

 Ocupações formais Edificações formais

Construção por conta 

própria
Residências construídas
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... continuação

MACRO-FATORES FATORES COMPONENTES ELEMENTOS ESPACIALIZÁVEIS ATRIBUTOS

Centros de triagem para resíduos recicláveis

Frequência

Abrangência

Frequência

Abrangência

Reciclado

Comum

Sistema de abastecimento 

de água
Rede de abastecimento de água

Intermitência - n° de dias na semana de 

atendimento

Estrutura física: bueiro, vala aberta, etc.

Bacia de drenagem

Condições da estrutura física

Número de domicílios atendidos

Rede de distribuição de energia elétrica Abrangência

Postes de iluminação pública Abrangência

Telefonia fixa Rede de telefonia

Telefonia móvel Antenas Empresas prestadoras do serviço

Internet Área atendida por serviços de internet Tipos: linha discada; cabo; satélite; celular; rádio

TV Área de abrangência do sinal de TV Tipos: TV aberta, à cabo, digital.

Rádios comerciais

Rádios comunitárias

Equipamentos

Área de abrangência

Condições estruturais de conservação

Locais de entretenimento: cinema, teatro, 

parque de diversões, museus, bibliotecas
Capacidade, tipologia e forma de acesso ao público

Locais para prática esportiva
Tipos: quadras de distintas modalidades, campos 

de futebol, piscina, pistas de atletismo, etc.

Tipo de pavimentação

Hierarquia das vias

Condições de conservação

Tipo de tráfego possível

Vias para o transporte rodoviário

Pontos de transporte coletivo

Terminal rodoviário
Tipos: intra-urbano; metropolitano; interurbano; 

interestadual

Trilhos do transporte ferroviário

Estações de transporte sobre trilhos tipo de transporte: metrô ou trem

Portos para o transporte hidroviário Tipos: Terminais fluviais ou marítimos

Rios navegáveis

Aeroportos Tipo de tráfego possível

Ciclovias Continuidade

Delegacias

Penitenciárias

Delegacias

Comunidades atendidas

Raio de abrangência

Comunidades atendidas

Frequência: n° de horas por dia e de dias na 

semana

Número de alunos

Público ou privado

Número de alunos

Público ou privado

Nível de ensino

Cursos oferecidos

Número de alunos

Cursos oferecidos

Número de alunos

Público ou privado

Número de agentes de sáude

Área de atuação dos agentes de saúde

Número de profissionais de saúde

Tipos de atendimentos prestados

Deficiência física, mental, dependência química

Número de profissionais de saúde

Número de profissionais de saúde

Tipos de atendimentos prestados

Número de leitos

Número de profissionais de saúde

Tipos de atendimentos prestados

Mão-de-obra ocupada

Número de estabelecimentos

Tipo de produto/bem gerado

Mão-de-obra ocupada

Número de estabelecimentos

Tipo de produto/bem gerado

Área ocupada

Unidades/complexos industriaisIndústria

Atividades 

econômicas

Infraestrutura 

urbana

Ampliação do 

Saneamento básico

Limpeza urbana: sistema 

de coleta de lixo

Rota do caminhão de coleta de lixo reciclável

Rota do caminhão de coleta de lixo comum

Locais de deposição de lixo

Manejo de água pluvial
Rede de drenagem urbana - Bacia de 

drenagem

Sistema de esgotamento 

sanitário
Rede de esgotamento sanitário

Ampliação da Rede 

elétrica

Sistema de fornecimento 

de energia

Ampliação da Rede 

de comunicação

Rádio Raio de abrangência do sinal de rádio

Ampliação e 

Melhoria do Lazer, 

esporte e cultura

Infraestrutura de espaços 

públicos

Praças públicas

Melhoria da 

Mobilidade urbana

Traçados das vias Eixo das vias

Meios de transporte

Melhoria da 

Segurança pública

Polícia Civil

Polícia Militar

Módulo policial

Zonas de ronda policial

Ampliação da 

Educação

Ensino infantil, 

fundamental e médio

Creche

Escolas

Ensino profissionalizante Escolas de cursos técnicos

Ensino superior Faculdades e centros universitários

Ampliação da Saúde Rede de saúde

Unidades PSF (Posto de Saúde da Família)

Postos de saúde

Centros de apoio à reabilitação

Clínicas particulares

Hospitais

Comércio/ serviços
Estabelecimentos comerciais/de prestação de 

serviços
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A expansão urbana horizontal envolve três aspectos fundamentais, conforme pode ser 

observado no Quadro 2.1, sendo eles o crescimento da cidade formal, da informal e as 

características do uso e ocupação do solo no tempo. O crescimento em área da cidade formal é 

a dita cidade legal, com a ocupação e construção sobre terrenos cuja propriedade é legalizada. 

Nesse contexto, tem-se de um lado o indivíduo que financia a construção de sua casa própria 

e, de outro lado, o mercado imobiliário que constrói os empreendimentos residenciais e 

comerciais. Nesses dois lados, é importante que haja à priori ou que seja montada até o findar 

da construção a infraestrutura urbana básica que possibilite haver residências e o 

desenvolvimento de atividades produtivas naquele local, que consiste basicamente num 

sistema de esgotamento sanitário, rede de energia elétrica, rede de comunicação e vias de 

circulação de pessoas e veículos. Normalmente, esse sistema é provido pelo poder público 

antes da construção de empreendimentos ou casas numa dada área da cidade. 

O crescimento da cidade informal se dá pela ocupação de terrenos ociosos pela 

população mais carente com a construção por conta própria de casas sem qualquer suporte 

técnico. A informalidade na ocupação urbana, de acordo com Gordilho-Souza (2008), refere-

se à conformação de áreas fora dos padrões formais previstos para parcelamentos 

habitacionais, à revelia dos códigos e normas urbanísticas estabelecidas. Essas são as 

chamadas ocupações informais, podendo ser dos mais diversos tipos, tais como palafitas, 

casas de alvenaria ou de madeira. Essas ocupações, denominadas também de “invasões”
2
, 

normalmente ocupam áreas com infraestrutura urbana precária e muitas vezes com 

inexistência da mesma, como por exemplo a inexistência de um sistema de esgotamento 

sanitário. Maricato (2011) utiliza ainda o termo moradia precária, mais preciso que periferia 

urbana segundo a autora, pois se refere à generalização da ilegalidade e da precariedade para 

prover a moradia que não ocupa apenas a periferia urbana. No atual molde como está se 

dando a expansão urbana no Brasil, essas invasões normalmente ocorrem ao redor ou na 

periferia de bairros dotados de boa infraestrutura urbana, aproveitando-se da proximidade da 

dita “cidade formal” como solução aos problemas de mobilidade. A situação é mais crítica 

quando essas invasões ocupam a periferia urbana, localizando-se distante dos centros das 

atividades econômicas da cidade, fazendo com que haja uma demanda de transporte público 

                                                 

2 O termo “invasão” passou a ser utilizado para denominar os processos de ocupação coletiva ocorrida a partir 

do final da década de 1940, conforme Gordilho-Souza (2008). 
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para seus moradores que muitas vezes não é atendida ou, se o é, encontra-se de forma 

insatisfatória. Nos dois casos, a qualidade de vida da população dessa cidade informal é 

afetada seriamente necessitando de políticas públicas que solucionem ou minimizem seus 

problemas diários de moradia urbana. 

O adensamento ocupacional é outro aspecto intrínseco da expansão urbana. Em geral, 

quanto mais uma cidade se expande, mais densa ela se torna, com um número cada vez maior 

de habitações construídas. Assim sendo, esse aspecto envolve três processos: verticalização, 

aumento da área construída e crescimento populacional. O aumento da densidade 

populacional, ou adensamento populacional, está diretamente relacionado ao crescimento da 

população e à verticalização, ocasionando consequentemente o aumento da demanda por 

serviços e infraestrutura urbana; assim sendo, é fundamental que este aspecto seja tratado nos 

estudos sobre segregação social e expansão urbana. O crescimento populacional provoca um 

incremento de número de habitantes sobre o território municipal que, via de regra, permanece 

o mesmo, provocando o adensamento da população do município com o aumento da área 

construída tanto para residências quanto para atividades econômicas. É comum nos grandes 

centros urbanos esse processo culminar na verticalização das cidades, com a construção cada 

vez mais numerosa de prédios como forma de melhor aproveitamento do solo urbano e em 

resposta à escassez cada vez mais crescente de áreas disponíveis para construção dentro da 

cidade. São vários os aspectos relacionados à verticalização e que determinam sua forma e 

ritmo, tais como o valor do solo, os agentes financeiros envolvidos, a atuação das empresas do 

mercado imobiliário, as diretrizes do estatuto da cidade e os impactos sociais, econômicos e 

ambientais decorrentes dos empreendimentos. 

O aumento da densidade populacional no tempo é o indício mais evidente da ocorrência 

de um adensamento ocupacional em dada localidade. Normalmente, isso vem acompanhado 

da intensificação das atividades econômicas na área, destacando-se os setores de serviços e 

comércio, típicos das áreas urbanas. Assim sendo, o estudo da evolução da densidade 

demográfica é um dos indícios que possibilita evidenciar o ritmo da ocorrência da expansão 

urbana em determinado espaço. 

A infraestrutura urbana é um dos componentes importantes da expansão urbana. Isso 

ocorre em função de a infraestrutura urbana envolver os serviços e equipamentos urbanos 

essenciais ao atendimento das demandas do viver de determinada população, influindo 

diretamente na sua qualidade de vida. Segundo Mascaró (2005), a infraestrutura possibilita o 

uso do espaço urbano, sendo um elemento de associação entre a forma, a função e a estrutura 
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nesse mesmo espaço. Esse autor apresenta diferentes formas de classificar as redes de 

infraestrutura urbana, como, por exemplo, segundo sua função e sua localização no espaço 

urbano. De acordo com a função, essas redes são classificadas em: sistema viário, sanitário, 

energético ou de comunicações. Já de acordo com a localização no espaço, as redes são 

classificadas em: nível aéreo, nível da superfície do terreno ou nível subterrâneo. Existem 

também outros elementos ligados à infraestrutura urbana, não mencionados por esse autor, 

tais como educação, saúde, segurança pública e infraestrutura de espaços públicos para lazer, 

esporte e cultura. Quanto ao saneamento básico, por exemplo, Mascaró (2005) destaca duas 

redes simétricas e opostas: a de esgoto e a de abastecimento de água potável; não é colocada a 

questão do sistema de limpeza urbana. Considerando que esses outros componentes 

mencionados também são fundamentais para a caracterização da infraestrutura urbana, optou-

se neste trabalho por não utilizar a classificação de Mascaró e sim criar uma classificação 

própria que abrangesse o máximo de componentes possíveis da infraestrutura urbana, oriunda 

de uma revisão bibliográfica sobre temas relacionados, baseada em diversas leituras incluindo 

o referido autor que foi fundamental para compreensão desse assunto. 

A infraestrutura urbana, de uma maneira geral, abrange os seguintes elementos, 

elencados no Quadro 2.1: vias de circulação de pessoas e veículos, sistema de saneamento 

básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e limpeza urbana), rede de 

energia elétrica, sistemas de comunicação e infraestrutura de espaços públicos para lazer, 

esporte e cultura. Existem serviços diretamente ligados à infraestrutura urbana, como o 

sistema de transporte em suas mais diversas modalidades, a educação, a saúde e a segurança 

pública. Destarte, a configuração e a qualidade da infraestrutura urbana são fatores que 

evidenciam a forma e a característica da expansão urbana em determinado espaço. 

Tanto a expansão urbana horizontal quanto a vertical envolvem um aumento da 

demanda por infraestrutura urbana. Assim sendo, as condições em que esta se encontra devem 

ser investigadas nos estudos sobre expansão urbana, uma vez que esse aspecto impacta 

diretamente na qualidade de vida da população envolvida. Em muitos casos, como em regiões 

metropolitanas brasileiras a exemplo da Região Metropolitana de Salvador (RMS), a 

qualidade da infraestrutura urbana não é homogênea dentro de uma mesma cidade, existindo 

áreas privilegiadas e outras em estado precário nessa situação. Normalmente, as áreas 

ocupadas por comunidades carentes encontram-se em estado mais precário quanto à 

infraestrutura urbana, reforçando sua situação segregada. O contrário ocorre nas áreas 

valorizadas pelo mercado imobiliário, as quais, muitas vezes, já têm uma infraestrutura urbana 
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montada com qualidade, anterior à construção de empreendimentos imobiliários. Destarte, o 

aumento da oferta de infraestrutura urbana, que acompanha a expansão urbana, se dá de forma 

seletiva no espaço das cidades. 

As redes de infraestrutura urbana, de acordo com Mascaró (2005), para se tornarem um 

sistema harmônico devem ser concebidas como tal, como um conjunto de elementos 

articulados entre si e com o espaço urbano que os contenham. Todavia, as empresas de 

serviços públicos não incorporaram esse conceito provocando uma desarticulação total no 

sistema urbano, provocando uma séria desordem no subsolo urbano. Isso provoca maiores 

custos de operação e dificulta as necessárias renovações e ampliações próprias de cada rede 

(MASCARÓ, 2005). Ainda segundo esse autor, 

 

As deficiências de infraestrutura reduzem a qualidade de vida e prejudicam a 

produtividade, diminuindo a renda das pessoas. Um dos maiores desafios do 

crescimento equilibrado e duradouro das populações é provê-las de serviços 

urbanos em quantidade e qualidade suficientes. (MASCARÓ, 2005, p. 21) 

 

A infraestrutura urbana está diretamente relacionada a políticas públicas urbanas. 

Conforme Souza (2005), a expansão urbana é decorrência da articulação do mercado 

imobiliário com as políticas públicas que garantem a infraestrutura necessária à sua expansão. 

Assim sendo, os estudos que envolvem a expansão urbana devem considerar a atuação das 

políticas públicas no meio urbano ao longo do tempo, evidenciando a forma como a 

população de determinada cidade é tratada quanto às suas demandas diárias por equipamentos 

e serviços urbanos. Nesse sentido, tem forte influência o capital imobiliário que atua no 

sentido de influenciar, em menor ou maior grau, as políticas públicas urbanas. 

 

2.2 Segregação socioespacial 

O processo de produção do espaço urbano vem ocorrendo com a geração de espaços 

desiguais em muitas cidades brasileiras. Com isso, estabelece-se um processo de segregação 

socioespacial. Existem vários elementos na paisagem que evidenciam e contribuem com a 

criação e manutenção de espaços segregados e, em virtude disso, assim como a discussão do 

conceito de segregação socioespacial é importante, torna-se fundamental também o estudo 

dos fatores associados a esse processo. Apresenta-se, então, a discussão teórica acerca do 

conceito e, posteriormente, sobre os fatores da segregação socioespacial. 
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2.2.1 Noções básicas 

Os espaços urbanos são marcados por diferenças entre as classes sociais que se 

expressam na paisagem. Em alguns casos, tais diferenças são sutis, quase imperceptíveis, 

caracterizadas por um espaço bem mesclado e de difícil distinção. Em outros casos, elas são 

bem nítidas, com barreiras concretas no espaço separando os lugares de “ricos” daqueles 

outros lugares de “pobres”, ou separando distintos grupos sociais por uma série de 

características, como culturais, étnicas, religiosas, dentre tantas outras. Essa separação é a 

concretização da segregação social no espaço, a qual exerce influência direta no cotidiano da 

população local. 

  A segregação socioespacial acontece num processo de aglomeração urbana num 

determinado espaço com características bem delimitadas. Existem também outros processos 

decorrentes das aglomerações urbanas que não necessariamente caracterizam-se como 

segregação, tais como aglomeração, congregação, quartering, amuralhamento, dessegregação 

e fortificação, conceitos trabalhados por Marcuse (2004). O conhecimento claro da 

diferenciação entre esses termos é essencial para o correto uso dos mesmos nos trabalhos 

científicos, pois possibilita uma base teórica com maior solidez dirimindo possíveis dúvidas 

quanto ao assunto abordado. 

A aglomeração é um termo genérico para a formação de qualquer área de concentração 

espacial. Para Marcuse (2004), segregação (segregation em inglês) 

 

[...] é o processo pelo qual um grupo populacional é forçado, 

involuntariamente, a se aglomerar em uma área espacial definida, em um 

gueto. É o processo de formação e de manutenção de um gueto. (Marcuse, 

2004, p. 24) 

 

Corrêa (1989) apresenta dois conceitos: auto-segregação e segregação imposta. O 

primeiro se refere à segregação da classe dominante, que se isola do seu redor, processo esse 

ao qual Marcuse (2004) denomina “amuralhamento”. O segundo conceito se refere aos grupos 

sociais cujas opções de como e onde morar são pequenas ou nulas, sendo-lhes imposta a 

segregação, o que constitui numa aglomeração involuntária. Sendo assim, ainda de acordo 

com Corrêa (1989), a segregação aparece com um duplo papel: meio de manutenção dos 

privilégios por parte da classe dominante e meio de controle social por esta mesma classe 

sobre os outros grupos sociais. 
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Todas as categorias de aglomeração podem conter características culturais, econômicas 

e de status hierárquico. Todas são oriundas de relações de dominação e exploração, sendo a 

classe social a linha de diferenciação nesses termos. O poder econômico contribui para esse 

tipo de relação e, quando associado à atuação do poder público, a manutenção de uma 

condição de segregação social se consolida mais firmemente na paisagem. O papel do Estado 

é importante na criação e manutenção de espaços segregados. A atuação governamental 

através de suas políticas públicas favorece a manutenção e o fortalecimento da segregação 

socioespacial, permitindo a atuação de outros fatores como, por exemplo, o mercado 

imobiliário, que condicionam esse padrão de aglomeração urbana. 

Os espaços segregados, como aglomerações involuntárias, não se restringem a poucos 

lugares do ambiente urbano. Por todo o território das cidades pode ocorrer a segregação 

social, e não apenas na periferia urbana. Um exemplo disso são algumas invasões que 

margeiam bairros de classe média, padrão de segregação esse que se verifica em muitas 

cidades brasileiras. Conforme aponta Maricato (2011), o território da pobreza urbana não se 

refere a uma minoria excluída ou marginal, mas compreende a maioria da população em 

algumas cidades. Assim sendo, ao se tratar do tema segregação socioespacial, deve-se ter em 

mente que essa não se restringe a reduzidas áreas do meio urbano com localizações 

específicas, mas pode permear toda a malha urbana, evidenciando o grau de distinção social 

presente na paisagem. 

Diversos elementos contribuem para estabelecer e manter uma segregação social no 

espaço das cidades. Existem elementos naturais, tais como o relevo e a hidrografia. Existem 

elementos socioespaciais, como a mobilidade, a infraestrutura urbana, a arquitetura urbana e 

suas formas, a oferta de serviços urbanos e comércio, a atuação do mercado imobiliário e o 

papel do Estado. A presença desses fatores, suas inter-relações e sua configuração na 

paisagem caracterizam a forma e o grau da segregação socioespacial. Em virtude disso, para 

estudar tal processo deve ser levando em consideração não só esses fatores isolados, mas 

considerá-los em seu conjunto e com o contexto histórico-geográfico do lugar de sua 

ocorrência. 

 

2.2.2 Fatores da segregação socioespacial 

Tendo em vista que a manutenção de uma segregação social na paisagem é 

proporcionada por diversos fatores, com o intuito de proporcionar uma melhor análise do 
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fenômeno e a partir dos estudos engendrados sobre o tema, esses fatores foram agrupados nos 

seguintes macros fatores: serviços de uso público essenciais, mobilidade urbana, aspectos 

econômicos e condições do habitat. 

Esse agrupamento resultou de uma revisão bibliográfica sobre o tema e das discussões 

oriundas do desenvolvimento desta pesquisa. Para o macro fator “Serviços de uso público 

essenciais”, a identificação dos fatores foi principalmente influenciada por Mascaró (2005) e 

Taschner e Baltrusis (2007). Quanto à “Mobilidade urbana”, além de Mascaró (2005), houve 

influência de Gordilho-Souza (2008). Em “Aspectos econômicos” houve influência 

principalmente de Gordilho-Souza (2008), Marcuse (2004) e Corrêa (1989). Por fim, quanto 

ao “Habitat”, foram influências principais Gordilho-Souza (2008), Marcuse (2004) e Maricato 

(2011). 

Cada um dos macros fatores tem fatores, componentes, elementos espacializáveis e 

atributos associados. Essas informações foram sistematizadas no Quadro 2.2, que possibilita 

um melhor entendimento do tema. Esses mesmos fatores também podem ser reflexos dessa 

segregação socioespacial, evidenciando sua existência. A ocorrência da segregação em maior 

ou menor grau num determinado espaço resultará da relação entre esses fatores, com forte 

influência da atuação do poder público. Vale salientar que os quatro grupos citados são 

interdependentes e se inter-relacionam, uma vez que determinado fator de um grupo pode 

depender de outro fator de outro grupo, ou até mesmo um único fator pode pertencer a mais 

de um grupo. 

Os serviços públicos abrangem uma série de serviços essenciais à sobrevivência 

humana que devem ser fornecidos à priori pelo poder público. São exemplos desses serviços o 

sistema de coleta de lixo, o de abastecimento de água, a rede de esgotamento sanitário, de 

energia elétrica, de telefonia fixa e internet. A infraestrutura urbana também faz parte desse 

grupo, tais como a existência de praças e espaços públicos para lazer. Toda essa estrutura 

urbana, suas condições e existência, relevam se uma comunidade está segregada e em que 

nível isso ocorre. Assim sendo, tais características são, ao mesmo tempo, causas da 

segregação socioespacial, por contribuir para que um grupo seja excluído das benesses do 

desenvolvimento urbano tendo reduzida sua qualidade de vida, como também são reflexos 

dessa mesma segregação, por evidenciar o grau de abandono do poder público em relação à 

determinada comunidade. 
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Quadro 2.2 - Fatores da Segregação Socioespacial 

 

MACRO-FATORES FATORES COMPONENTES ELEMENTOS ESPACIALIZÁVEIS ATRIBUTOS

Centros de triagem para resíduos recicláveis

Frequência

Abrangência

Frequência

Abrangência

Reciclado

Comum

Sistema de abastecimento 

de água
Rede de abastecimento de água Intermitência - n° de dias na semana de atendimento

Estrutura física: bueiro, vala aberta, etc.

Bacia de drenagem

Condições da estrutura física

Número de domicílios atendidos

Rede de distribuição de energia elétrica Abrangência

Postes de iluminação pública Abrangência

Telefonia fixa Rede de telefonia

Telefonia móvel Antenas Empresas prestadoras do serviço

Cabeamento Empresas prestadoras do serviço

3G - Antenas

Com fio

Sem fio (wireless )

Rede de TV a cabo

Antenas de TV aberta

Receptor e distribuidor da TV digital

Raio de abrangência

Rádios comunitárias

Praças públicas Equipamentos

Cinema e teatro Capacidade e tipologia

Locais para a prática esportiva Modalidades atendidas (nível amador)

Outros espaços de lazer e cultura

Número de alunos

Público ou privado

Faixa etária atendida

Número de alunos

Público ou privado

Nível de ensino

Faixa etária atendida

Ensino Profissionalizante Escolas de cursos técnicos Cursos oferecidos

Condições da estrutura física

Número de agentes de sáude

Área de atuação dos agentes de saúde

Postos de Saúde Condições da estrutura física

Centros de apoio à reabilitação Deficiência física, mental, dependência química

Condições da estrutura física

Número de leitos e de profissionais

Delegacias

Penitenciárias

Delegacias

Comunidades atendidas

Raio de abrangência

Comunidades atendidas

Raio de abrangência

Comunidades atendidas

Frequência: n° de horas por dia e de dias na semana

Agências financeiras Tipos (lotéricas, bancos, financeiras, etc)

Cartórios Tipos

Outros atendimentos ao cidadão

Farmácia popular

Centro de abastecimento

Feira livre Condições da estrutura física

* Serviços de utilidade pública prestados por empresas particulares e regulados pelas esferas governamentais. continua...

Outros 

serviços

Serviços ligados à 

cidadania

Comércio de produtos 

essenciais

Saúde Rede de sáude

Unidades PSF (Posto de Saúde da Família)

Hospitais

Melhoria da 

Segurança 

pública

Polícia Civil

Polícia Militar

Módulo policial

UPP (Unidades de Polícia Pacificadora)

Zonas de ronda policial

Lazer, esporte 

e cultura

Infraestrutura de espaços 

públicos

Educação

Ensino infantil, 

fundamental e médio

Creche

Escolas

Rede de esgotamento sanitário

Energia 

elétrica

Sistema de fornecimento 

de energia

Serviços de 

comunicação*

Internet

Pontos de distribuição

TV

Rádio

SERVIÇOS DE USO 

PÚBLICO 

ESSENCIAIS

Saneamento 

básico

Limpeza urbana: sistema 

de coleta de lixo

Rota do caminhão de coleta de lixo reciclável

Rota do caminhão de coleta de lixo comum

Locais de deposição de lixo

Manejo de água pluvial Rede de drenagem urbana - Bacia de drenagem

Sistema de esgotamento 

sanitário
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A mobilidade urbana também é uma característica que contribui para a manutenção de 

uma segregação social no espaço e é, ao mesmo tempo, uma evidência desse processo. Vários 

fatores estão relacionados à mobilidade, tais como a configuração do relevo e a hidrografia, a 

existência e condições de vias públicas de circulação de pedestres e veículos, o itinerário dos 

transportes públicos e pontos de acesso aos mesmos. A disposição e forma do relevo e o 

sistema hidrográfico podem contribuir para a dificuldade de locomoção entre os espaços, 

configurando-se como barreiras naturais à mobilidade de pessoas e veículos. Muitas vezes tais 

barreiras são transformadas pela atuação do homem no sentido de facilitar a circulação, como, 

por exemplo, a terraplanagem, construção de pontes e o aterramento de rios. A existência e as 

condições das vias públicas irão favorecer ou não o deslocamento de pessoas e veículos. 

Normalmente em comunidades carentes, que vivem isoladas do seu entorno em ambientes 

urbanos em desenvolvimento, a falta de atuação do poder público contribui para a 

manutenção de péssimas condições das vias públicas, caso existam, evidenciando um 

processo de segregação socioespacial. Da mesma forma, a oferta de transporte público 

deficiente dificulta o contato das pessoas de uma determinada comunidade com o restante da 

cidade, contribuindo para manter essa comunidade segregada. Todos esses fatores 

... continuação

MACRO-FATORES FATORES COMPONENTES ELEMENTOS ESPACIALIZÁVEIS ATRIBUTOS

Relevo Declividade

Hidrografia Rios e afluentes Largura

área com acesso restrito ou não

Área do lote

N° de faixas de rolagem

Limites de velocidade

Vias de transporte sobre 

trilhos
Trilho Velocidade do transporte

Tipos de pavimentação: asfáltica, paralelepípedo, sem 

cobertura (terra de chão), outro tipo de cobertura.

Hierarquia das vias

Condições de conservação

Tipo de tráfego possível
Frequência

Tipo de carro

Condições da estrutura física

Existência de cobertura

Estações de trem/metrô

Frequência

Tipo de veículo

Porto

Frequência

Tipo de embarcação

Aeroportos Tipos de tráfego possíveis

Rotas Frequência

Renda familiar
Renda familiar por faixas 

de salários
Renda familiar por setor censitário Faixas de salário

Valor do imóvel

Área útil

Padrão construtivo

Incremento (em %) no valor do imóvel nos últimos 3 anos

Valor do imóvel

Área útil

Padrão construtivo

Incremento (em %) no valor do imóvel nos últimos 3 anos

Formal/informal

Padrão de ocupação

Área construída

ASPECTOS 

ECONÔMICOS Mercado 

imobiliário
Valorização do imóvel

Imóveis a venda

Imóveis para aluguel

Habitat
Condições do 

habitat
Ocupação Zonas de ocupação homogênea (residencial)

Rota do ônibus

Pontos de ônibus

Sobre trilhos
Rota (trilho)

Hidroviário
Rota

Unidades Ambientais Homogêneas

Vias de alta velocidade Eixo viário

Infraestrutura 

viária
Traçado Eixo viário

MOBILIDADE 

URBANA

Barreiras 

físicas

Grandes lotes restritos

Transporte 

público de 

pessoas

Sobre rodas

Aéreo
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relacionados à mobilidade contribuem para o agravamento da questão da segregação 

socioespacial. 

Os aspectos econômicos relacionados à segregação socioespacial são diversos, dando-se 

destaque para a atuação do mercado imobiliário e o valor da renda familiar. O mercado 

imobiliário é atraído para algumas áreas em valorização, normalmente provocada pela atuação 

do poder público, apropriando-se dessas áreas e isolando-as do entorno. É nesse processo que 

surgem os condomínios fechados que demarcam de forma bem nítida na paisagem o contraste 

de valor das habitações. Em áreas ocupadas por comunidades de renda mais baixa, que 

passam por esse processo de valorização do valor do terreno, muitas vezes devido a 

investimentos públicos em infraestrutura urbana, o mercado imobiliário é atraído dando 

origem a um processo de segregação social na paisagem, pois se definem limites nítidos entre 

os condomínios novos, mais caros, e as habitações populares já existentes no local. O valor da 

renda familiar entre os diversos espaços dentro de uma determinada área evidencia se existe 

segregação ou não, pois, em geral, em comunidades segregadas têm-se menores rendas 

médias familiares em contraposição a rendas familiares mais elevadas de condomínios de 

mais elevado padrão de construção. 

A condição do habitat também é um reflexo e fator da segregação socioespacial, sendo 

mais evidenciada pelos tipos de ocupação, seu padrão e área que ocupa. Normalmente áreas 

com ocupações informais são espaços dotados de infraestrutura urbana precária, ocupados 

pela população de mais baixa renda e, por conseguinte, tendem a sofrer um processo de 

segregação dentro da cidade. Isso não quer dizer que ocorra a segregação apenas nas 

ocupações ditas informais, pois esse processo se dá de forma mais ampla atingindo também a 

dita cidade legal. A moradia precária, termo utilizado por Maricato (2011), que pode ocorrer 

tanto numa invasão quanto num bairro de ocupação legalizada, é um dos reflexos da 

existência desse processo de segregação socioespacial. Destarte, a moradia (suas condições) 

apresenta-se como a maior evidência da existência ou não de processos de segregação. Diante 

disso, as zonas residenciais, constituídas como conjunto de moradias, são elementos 

espacializáveis que evidenciam o ritmo da segregação socioespacial, evidência essa que é 

percebida na paisagem e na cartografia da cidade através de seus atributos associados, tais 

como tamanho da edificação (vertical e horizontal), padrão de ocupação (construção), tipo 

(formal/informal). 

A segregação socioespacial é um fenômeno presente em muitas cidades brasileiras e 

vem se consolidando cada vez mais como uma parte negativa do crescimento econômico das 
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cidades. O zoneamento de áreas de interesse público e privado, direcionando investimentos 

em melhorias da infraestrutura, contribui para o fortalecimento dos mecanismos que 

proporcionam a continuidade no tempo e no espaço de áreas segregadas dentro do ambiente 

urbano. Na contramão desse processo, podem existir casos de resistência e de busca por 

melhoria das condições de vida das comunidades que sofrem esse processo, principalmente 

pela organização em associações comunitárias. Entretanto, com a atuação do poder público 

favorecendo a manutenção dos fatores que mantêm a segregação socioespacial, fica cada vez 

mais difícil a minimização dos seus efeitos negativos para as comunidades segregadas. 

 

2.3 Expansão urbana e segregação socioespacial na cidade de Salvador 

A cidade de Salvador, desde a sua fundação, apresentou um processo de diferenciação 

por classes sociais na ocupação de seus espaços. No decorrer de sua expansão, com a 

incorporação de novas áreas ao espaço urbano, iam-se desenhando novas territorialidades com 

limites bem marcados entre áreas ocupadas por populações de classes de renda mais altas e 

outras ocupadas por classes de renda inferior. Ademais, a segregação social no município vem 

tomando novas formas ao longo do seu processo de expansão urbana, tendo como principais 

atores envolvidos o poder público, através das políticas públicas de ocupação e ordenamento 

do solo urbano, o poder econômico, representado principalmente pelo capital imobiliário, e a 

população envolvida. Destarte, para um melhor entendimento do quadro atual de segregação 

socioespacial em território metropolitano, faz-se necessário uma breve revisão acerca do seu 

processo de expansão urbana, da atuação do mercado imobiliário e das políticas públicas. 

 

2.3.1 Expansão urbana em Salvador no decorrer do século XX 

O estudo da expansão urbana de determinado bairro de uma cidade só pode ser mais 

bem compreendido com o estudo da dinâmica urbana do contexto no qual está inserido, ou 

seja, da cidade e de sua dinâmica. A cidade de Salvador apresentou um crescimento 

vertiginoso nas últimas décadas, sendo que um dos principais fatores que contribuíram para 

isso foi a migração de habitantes do interior do Estado para a capital. 

Antes do século XX, a cidade apresentou um crescimento lento e gradual, como pode 

ser observado na Figura 2.1. A cidade basicamente se restringia ao centro antigo, a partir do 

qual apresentava alguma expansão para as demais zonas do município. Nos séculos XVII e 

XVIII, a cidade possuía o principal porto do Atlântico Sul, conforme Andrade e Brandão 
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(2009), por onde escoava os produtos de subsistência – cana-de-açúcar e fumo do Recôncavo 

Baiano – estando articulada com as rotas mundiais de comércio. Nesse período houve 

expansão e embelezamento da cidade que atingia a península de Itapagipe, com fazendas e 

engenhos interiores, como exemplos em Brotas e na Federação. 

Na segunda metade do século XVIII e no decorrer do XIX, Salvador passou por um 

período de decadência econômica, marcada, principalmente, por quatro elementos: 

transferência estratégica da capital para o Rio de Janeiro em 1963; forte concorrência externa, 

principalmente do Caribe, na produção do açúcar mundial; concorrência interna com a 

expansão do ciclo do café no Paraná e São Paulo; e o estabelecimento, paulatino, das leis que 

conduziram ao fim do tráfico negreiro em 1850 e a abolição da escravatura em 1888. Apesar 

da retração política e econômica, houve a implantação do sistema de transporte urbano sobre 

trilhos, a modernização e eletrificação de ascensores e expansão da cidade sobre o mar com o 

aterro do comércio ao final do século XIX (ANDRADE; BRANDÃO, 2009). 

No século XX, a expansão urbana da cidade de Salvador é marcada por dois processos, 

conforme cita Vieira Junior (2007). O primeiro deles foi a intervenção na malha urbana 

existente, na primeira metade do século, seguindo o modelo da reforma urbana da capital 

federal de então, o Rio de Janeiro (1902-1906), que por sua vez seguiu o modelo das reformas 

do Barão de Haussmann em Paris. O outro processo, tendo se verificado na segunda metade 

do século, foi marcado pela expansão da malha urbana para as terras ainda desabitadas do 

território municipal, seguindo o modelo urbanizador americano com a abertura das park-ways, 

caracterizada pelo aproveitamento das linhas de fundo de vale e o paisagismo das vias, como 

as construídas no final da década de 1960, com o intuito de melhorar a circulação. 

Na segunda metade do século XX, a imigração contribui decisivamente para as elevadas 

taxas de crescimento demográfico da população de Salvador. Os fatores principais que 

contribuíram para isso foram a crise agrícola na área de influência da capital, principalmente 

no Recôncavo Baiano, e a industrialização da cidade e de sua região metropolitana, 

principalmente após a descoberta do petróleo na baía de Todos os Santos na década de 1950. 

Com o incremento da atividade industrial na década de 1950, com a implantação da Petrobrás 

(1953), do Centro Industrial de Aratu (CIA) em 1967 e do Complexo Petroquímico em 

Camaçari (COPEC) em 1976, a cidade apresentou um crescimento vertiginoso, ocupando 

terras antes desabitadas do território, conforme pode ser observado na Figura 2.1. As 

indústrias atraíram fluxos migratórios e a cidade se expandiu para o interior da península e ao 

longo da orla atlântica. Segundo Andrade e Brandão (2009), houve uma densa e abrupta 
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ocupação do espaço urbano no período de três a quatro décadas, produzindo diversos 

problemas socioambientais como a periferização e a ocupação ilegal do solo. 

 

 

Figura 2.1 - Mapas da ocupação urbana em Salvador do século XVI ao XX 
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A crescente oferta de emprego não absorvia o contingente de mão-de-obra existente, 

que crescia a um ritmo bem mais acelerado. Em decorrência disso, aumentaram-se os 

subempregos e as ocupações informais na cidade, a exemplo da expansão de invasões como 

Alagados. A infraestrutura da cidade não atendia à crescente demanda populacional, gerando 

espaços desiguais, uns privilegiados com equipamentos urbanos adequados, enquanto outros 

de certa forma “abandonados” e “esquecidos” pelo processo de urbanização em curso. Dessa 

forma, criavam-se espaços segregados socialmente, com limites bem demarcados na 

paisagem. 

Salvador apresentou um descompasso muito grande entre o aumento de sua população e 

a oferta de serviços e infraestrutura urbana. Para se ter uma ideia do ritmo de crescimento da 

cidade, basta analisar sua população em meados do século XX para o início do século XXI, 

representado na Gráfico 2.1. De acordo com dados do IBGE, em 1940, a cidade possuía 

290.443 habitantes. Em apenas trinta anos, a população absoluta ultrapassou a marca dos um 

milhão de habitantes, e, em mais vinte anos, ultrapassou a marca dos dois milhões, possuindo 

uma população atual de 2.675.656 habitantes de acordo com o último censo demográfico. 

 

 

Gráfico 2.1 - Evolução da população absoluta em Salvador de 1940 a 2010 

 

No final do século XX, a população de Salvador já ultrapassava a cifra dos dois milhões 

de habitantes, sendo a terceira maior cidade do país em população. Ela entrou no século XXI 

marcada pela existência de várias centralidades, diferente de como era nos séculos anteriores 

ao XX quando existia um único centro. Novas dinâmicas econômicas na cidade fizeram com 

que surgissem novos centros de negócios, comércio e serviços, a exemplo da região do 

Iguatemi, configurando-se como uma cidade polinuclear. Novos vetores de expansão da 

cidade foram surgindo, atraindo o capital imobiliário, como é exemplo a Av. Luís Viana (Av. 

Paralela). 
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O processo de urbanização de Salvador, assim como em outras metrópoles brasileiras, 

foi caracterizado pela geração de desigualdades sociais bem demarcadas na paisagem. 

Enquanto existem bairros na cidade com uma boa infraestrutura de serviços e equipamentos 

urbanos, a exemplo da maior parte do bairro da Pituba, existem outros desprovidos de 

infraestrutura adequada e serviços básicos que garantam a sua população melhores condições 

de vida, como é exemplo boa parte do bairro de Alto de Coutos. 

Como o espaço encontra-se em contínua mudança, ocorrem também melhorias na 

infraestrutura urbana em espaços antes esquecidos, todavia, isso não atinge a área como um 

todo e normalmente tais melhorias são motivadas por aspectos econômicos e não sociais, 

como, por exemplo, por interesse do mercado imobiliário. Isso vem ocorrendo de certa forma 

em Canabrava, entretanto sem beneficiar grande parte da comunidade carente que já habita a 

área. Nessa questão, tem papel fundamental também a atuação do poder público, através de 

suas políticas urbanas. Diante disso, o mercado imobiliário e as políticas públicas são 

questões que devem ser abordadas no estudo da expansão urbana e da segregação 

socioespacial. Apresenta-se, então, uma breve discussão sobre tais questões na seção a seguir. 

 

2.3.2 Políticas públicas e atuação do mercado imobiliário 

A configuração espacial das ocupações por classes de renda dentro dos territórios 

urbanos está intimamente relacionada às políticas públicas e à atuação do mercado 

imobiliário. As políticas públicas relacionam-se, principalmente, às políticas de cunho 

habitacional e de infraestrutura urbana. O poder público atua, nesse sentido, principalmente, 

na definição de normas e leis urbanísticas de uso e ocupação do solo urbano e na implantação 

de programas de financiamento de unidades ou conjuntos habitacionais. Conforme aponta 

Rolnik apud Azevedo (2007) 

 

Ao definir formas de apropriação e utilização do espaço permitidas ou 

proibidas no contexto de uma economia de mercado extremamente 

hierarquizada e marcada por profundas desigualdades de renda, a legislação 

urbana brasileira termina por separar a „cidade legal‟ – ocupada pelas classes 

médias, grupos de alta renda e apenas por parte dos setores populares – da 

„cidade ilegal‟ destinada à maior parte das classes de baixa renda. Assim, a 

legislação acaba por definir territórios dentro e fora da lei, ou seja, configura 

regiões de plena cidadania e regiões de cidadania limitada. (ROLNIK, 1997 

apud AZEVEDO, 2007, p. 14) 
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Nos últimos anos, conforme Azevedo (2007), a maioria das construções habitacionais 

no Brasil não contou com linhas de crédito governamentais, sendo que a autoconstrução foi o 

que predominou no sistema construtivo. As políticas públicas urbanas, na área habitacional, 

voltaram-se mais para o financiamento de moradia para classes de renda média a alta e para 

construção de conjuntos habitacionais para as classes de renda mais baixa. No nível nacional, 

destaca-se a atuação do Banco Nacional de Habitação (BNH) que, por ter controle sobre 

recursos críticos, couberam-lhe, na prática, a definição e a implantação concreta da política 

urbana e habitacional (AZEVEDO, 2007). 

Com a extinção do BNH em 1986 e sua incorporação à Caixa Econômica Federal, a 

questão urbana, com destaque para a habitacional, passou a depender de uma instituição em 

que esses temas, embora importantes, fossem objetivos setoriais. Diante disso, dentre outras 

questões, tornou-se difícil dinamizar programas alternativos voltados para os setores de menor 

renda e que exigem elevado grau de subsídios, envolvimento institucional e desenvolvimento 

de pesquisas.  A Caixa Econômica Federal passou a ser o carro-chefe da política habitacional 

vinculada ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH). O financiamento de casas populares, 

voltados para a população de menor renda, foi delegado às Companhias Habitacionais 

(Cohab), as quais foram transformadas de agentes promotores a simples órgãos assessores, 

diminuindo seu poder e impactando na diminuição do financiamento da construção de casas 

populares
3
  (AZEVEDO, 2007). 

A política habitacional, nos anos 1990, foi marcada no início por pouca inovação em 

relação à década anterior, conforme aponta Azevedo (2007). Houve algumas inovações na 

década seguinte. Em consulta a este autor, podemos destacar os principais fatos ou medidas 

que marcaram essa política, no nível federal, nas décadas de 1990 e 2000, a seguir: 

a) Plano de Ação Imediata para a Habitação (Paih)
4
, em maio de 1990 (Governo Collor); 

                                                 

3 Conforme CAIXA (2000) apud Azevedo (2007), no primeiro ano após a extinção do BNH, 1987, as Cohab’s 

financiaram 113.389 casas populares. Já durante o primeiro semestre de 1988, esse número caiu para 30.646 

unidades devido às mudanças da política habitacional a partir da Resolução 1464 (26/02/1988), do Conselho 

Monetário Nacional (CMN), e normas posteriores. 

4 Plano de caráter emergencial, com três vertentes: “programa de moradias populares” (unidades acabadas), 

“programas de lotes urbanizados” (com ou sem cesta básica de materiais) e “programa de ação municipal para 

habitação popular” (unidades acabadas e lotes urbanizados). 
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b) Progama Habitar Brasil (municípios de mais de 50 mil habitantes) e Morar Município 

(municípios de menor porte) (Governo Itamar Franco); 

c) no Governo FHC, passa-se a discutir a questão habitacional de forma integrada à 

política urbana e à política de saneamento ambiental, através da Secretaria de Política 

Urbana; 

d) Programa de Conclusão de Empreendimentos Habitacionais (primeira administração 

do Governo FHC), Programas de Crédito Direto ao Cidadão, denominados Cred-Mac 

e Cred-Casa, voltados para famílias com renda mensal de até oito salários mínimos; 

e) Pró-Moradia e Programa Habitar Brasil
5
, voltados para o poder público (estados e 

municípios) e financiados, respectivamente, com recursos do FGTS e do Orçamento 

Geral da União (OGU); 

f) Programa de Arrendamento Residencial (PAR), voltado para a faixa de renda familiar 

mensal entre quatro e seis salários mínimos; 

g) Programa Carta de Crédito, que utiliza recursos do FGTS e das cadernetas de 

poupança, com destaque para os setores médios, renda familiar de até 12 salários 

mínimos; 

h) Programa de Financiamento à Produção e ao Crédito Individual, voltado para apoiar a 

indústria da construção civil na produção de projetos habitacionais destinados à 

parcela da população de renda média e alta que opte por um contrato de financiamento 

vinculado ao imóvel; 

i) criação do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI)
6
, aprovado através da Lei Federal 

9.512/97; 

j) criação do Ministério das Cidades (Governo Lula), com a aproximação institucional 

da política urbana (lato sensu), habitacional, de saneamento e de transporte, com 

características de políticas regulatórias centralizadas, buscando envolver as três esferas 

de governo; 

k) instituição do novo Sistema Nacional de Habitação, com inclusão do mercado privado 

e a habitação de interesse social – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

                                                 

5 Seus principais objetivos seriam a urbanização de áreas degradadas para fins habitacionais, a regularização 

fundiária e a produção de lotes urbanizados. 

6 Inspirado na experiência norte-americana, o SFI opera exclusivamente com recursos da iniciativa privada 

nacional e internacional. 
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(FNHIS) e o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), previstos na 

Lei Federal 11.124/2005; 

l) realização da Conferencia Nacional das Cidades (2003) que definiu as diretrizes e 

prioridades da Política Urbana brasileira. 

O principal marco em termos de políticas públicas urbanas foi a instituição da lei 

10.257/2001, denominada de Estatuto da Cidade. Esta lei determina objetivos e diretrizes 

gerais a serem observados pelas políticas públicas urbanas, instituindo os instrumentos dessa 

política. Essa lei determina também a obrigatoriedade do plano diretor para as cidades 

integrantes de regiões metropolitanas, dentre outros casos previstos em lei
7
, que estão 

obrigados a elaborar seus planos diretores até outubro de 2006. Este plano é tido como o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. 

A atuação das políticas públicas urbanas em Salvador e na sua região metropolitana 

sofreu influências diretas do contexto nacional, com algumas especificidades, e dos 

acontecimentos que se processavam no estado da Bahia. Após apresentar certa estagnação no 

início do século XX, a situação da Bahia e de Salvador começou a mudar entre as décadas de 

1940 a 1950, tendo sido importante nesse sentido iniciativas estatais, tais como a construção 

da usina hidrelétrica de Paulo Afonso, a implantação das atividades de extração e refino do 

petróleo no Recôncavo, a construção da ligação rodoviária Rio-Bahia (BR-116) e a criação do 

Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), conforme apontam Cunha e Pedreira (2008). Esses acontecimentos foram 

decisivos na atuação das políticas públicas urbanas na RMS. 

Entre 1960 e 1980, houve um incremento nos gastos públicos com grandes obras de 

infraestrutura no estado, tais como construção de estradas, pontes, barragens, abastecimento 

de água, saneamento e avenidas. No mesmo período em Salvador, ocorreram a expansão da 

construção civil e a valorização da terra urbana nos novos bairros de classe média, 

                                                 

7 A Lei 10.257/2001, em seu art.41, determina que o plano diretor é obrigatório para as seguintes cidades: “I – 

com mais de vinte mil habitantes; II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; III – onde 

o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no §4o do art. 182 da Constituição 

Federal; IV - integrantes de áreas de especial interesse turístico; V - inseridas na área de influência de 

empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; VI - 

incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande 

impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.” 
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impulsionadas pela criação do SFH, assim como a expansão dos serviços imobiliários. Outro 

fato importante foi a criação da estatal Bahiatursa (Empresa de Turismo da Bahia), em 1968, 

num contexto de inserção da cidade no mapa do turismo nacional com o desenvolvimento do 

transporte aeroviário no país e o asfaltamento da estrada Rio-Bahia (em 1963). Este último 

junto com a implantação da malha rodoviária no Recôncavo e os investimentos nas fábricas 

do CIA e do COPEC desarticularam as antigas redes de transporte regionais, de base 

ferroviária e flúvio-marítima (CUNHA; PEDREIRA, 2008). Como um dos últimos 

acontecimentos desse período em termos de políticas públicas, destaca-se a criação da RMS 

em 1973 que 

 

[...] passou a ser o lugar privilegiado da intervenção governamental, com o 

Conselho de Desenvolvimento do Recôncavo, criado em 1967, transformado 

em Companhia de Desenvolvimento da RMS, com a mesma sigla – 

CONDER – não antes de produzir o primeiro Plano de Desenvolvimento 

Integrado da nova região. Conseqüência simétrica e indesejada desse 

processo foi o abandono do Recôncavo e da BTS [Baía de Todos os Santos] 

como espaços de planejamento e de investimento público e privado. A 

capital da Bahia „deu as costas‟ ao seu litoral tradicional e seus governantes 

só se deram conta do erro quando, a partir dos anos de 1990, a necessidade 

de combater a poluição na baía e a importância da Bahia (sic) de Todos os 

Santos para a náutica de lazer e para o turismo de base ecológica e cultural 

ficaram evidentes. (CUNHA; PEDREIRA, 2008, p.29-30) 

 

A atuação das políticas públicas urbanas na capital baiana e na sua região metropolitana 

esteve intimamente relacionada aos interesses do grande capital imobiliário local, assim como 

nas demais metrópoles brasileiras. O abandono do antigo centro da cidade e a migração de 

organizações públicas e privadas para o novo polo intra-urbano de serviços foi resultado da 

articulação do governo estatal com o capital imobiliário local, conforme aponta Cunha e 

Pedreira (2008). Esses autores citam exemplos dessas ações, que se iniciaram entre o final da 

década de 1960 e início da seguinte, tais como: 

a) abertura de novas avenidas de ligação do eixo Sul-Norte, que ligasse espaços ainda 

vazios (apropriados por empresas imobiliárias) ao aeroporto e aos novos bairros 

residenciais destinados às novas classes médias; 

b) implantação do Centro Administrativo da Bahia (CAB), novo núcleo administrativo, 

sobre o corredor principal do novo eixo que é a Av. Paralela; 

c) implantação de equipamentos estratégicos no coração do futuro Central Business 

District (CBD), hoje atual região do Iguatemi, sendo eles a nova estação rodoviária, 



53 

 

um grande shopping Center regional, o primeiro hipermercado da capital e alguns dos 

primeiros prédios de escritórios. 

Acompanhando esse processo, os investimentos públicos estavam voltados para áreas 

de interesse do grande capital imobiliário. Essas áreas, em especial a orla atlântica, tiveram 

investimentos em infraestrutura, nas áreas de lazer, esporte e cultura, atraindo os 

empreendimentos turísticos, condomínios fechados e shopping centers (PORTO; 

CARVALHO, 2001 apud CUNHA; PEDREIRA, 2008). No campo do cenário político da 

capital, destaca-se também a promulgação da Lei da Reforma Urbana (1968), através da qual 

a Prefeitura de Salvador, que detinha a maioria das terras do município, transferiu sua 

propriedade para poucas mãos privadas, consoante uma modernização excludente e alinhada 

com os interesses do capital imobiliário. Além disso, o governo municipal erradicou invasões 

populares localizadas na orla marítima atlântica, área de interesse do capital imobiliário, e, 

com a abertura das avenidas de vale, um conjunto significativo de assentamentos de 

população pobre foi retirada das áreas urbanas mais valorizadas (CUNHA; PEREIRA, 2008). 

Um exemplo deste último caso foi o que aconteceu na abertura da Av. Vasco da Gama, no 

qual parte da população pobre foi remanejada para a região do miolo, na área hoje conhecida 

como Canabrava. 

Mais recentemente, o governo estadual e os municipais têm atuado na concessão de 

incentivos fiscais com o intuito de atrair novas indústrias e incrementar a atividade turística. 

Nesse sentido, existiram dois determinantes preferenciais de intervenção e de impacto 

metropolitano. Um esteve ligado à dinamização e expansão do polo industrial, com a 

instalação do complexo automobilístico da Ford Nordeste e de outros empreendimentos. O 

outro determinante esteve direcionado para o centro histórico e o litoral norte, com a 

ampliação e diversificação de ações relacionadas ao turismo, empreendidas a partir da década 

de 1990, através da construção de grandes complexos hoteleiros e de projetos de 

requalificação urbana na área formal da cidade, com a exploração de áreas públicas, a 

privatização de praias e dos serviços urbanos e a instalação de pedágios nos principais acessos 

à cidade formal valorizada (CUNHA; PEREIRA, 2008). 

O que se nota no caso de Salvador é o estreito alinhamento das políticas públicas aos 

interesses privados, em detrimento dos interesses coletivos das populações envolvidas. Isso se 

tornou explícito na discussão e aprovação dos PDDU‟s de Salvador, tanto em 2004 quanto em 

2007, resultante de um desequilibrado jogo de forças entre esses distintos interesses. 

Conforme aponta Santana (2011), de um lado, os setores da construção civil e imobiliário 
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pressionam a legislação urbanística pela liberação de áreas, gabaritos e índices de 

aproveitamento de terrenos; de outro, as organizações ambientais, de classe e as associações 

de moradores, por meio do Ministério Público, tentam conter a especulação e garantir o 

direito à cidade. Em decorrência disso, as diretrizes e os objetivos originais dos instrumentos 

urbanísticos postulados pelo Estatuto da Cidade, para o caso de Salvador, estão 

comprometidos, pois o peso dos atores sociais e agentes econômicos, envolvidos no sistema 

de decisões negociadas, é bastante diferenciado (SANTANA, 2011). 

A política urbana é contemplada no PDDU de Salvador de 2007, tendo entre os seus 

princípios, a função social da cidade e da propriedade imobiliária urbana e a equidade social. 

Nesse sentido, nota-se que existe regulamentação normativa para que os gestores locais 

adéquem suas políticas públicas no intuito de favorecer os interesses das comunidades 

envolvidas. Entretanto, o histórico dessa atuação, não só no município de Salvador, como na 

RMS e no estado como um todo, mostra como a atuação pública tem se dado no sentido de 

beneficiar o grande capital imobiliário em detrimento do bem-estar coletivo da cidade como 

um todo. Em decorrência disso, produz-se uma cidade onde, de um lado, tem áreas 

valorizadas pelo mercado imobiliário que contam com grandes investimentos públicos em 

obras de infraestrutura urbana, e de outro, a cidade “esquecida” pelas políticas públicas, onde 

a infraestrutura, quando existente, é precária, com necessidade de obras de melhoramentos do 

cenário urbano como um todo; muitas vezes, vale salientar, nessas últimas áreas, o poder 

público atua em caráter emergencial, não logrando benefícios, em longo prazo, para as 

comunidades envolvidas. A consequência lógica disso é a configuração de uma cidade 

extremamente desigual e segregada. 

 

2.3.3 Segregação socioespacial em Salvador 

A cidade de Salvador, desde sua fundação, vem passando por reconfigurações na 

ocupação de seu espaço, com diferenciações bem nítidas na paisagem por classes de renda. 

Teve papel fundamental nesse processo a atuação do poder público na cidade, como 

explanado no item anterior, alinhado aos interesses dos grandes grupos econômicos, que 

promoveram a requalificação de áreas valorizadas e em valorização dentro do território 

municipal, com o abandono de outras áreas destinadas às populações pobres. A consequência 

desse processo foi a criação de várias cidades dentro de uma mesma cidade, onde coexistem 
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ricos e pobres, mas com barreiras bem nítidas na paisagem de onde é território de um e de 

outro. 

Salvador expandiu enquanto cidade num processo que foi redefinindo diferentes formas 

de separação de classes no decorrer do tempo. No início de sua história, conforme apontam 

Cunha e Pedreira (2008), a segregação se definia, de forma mais acentuada, no interior do 

domicílio e no âmbito da edificação, com a separação de escravos e agregados, quase sempre 

nos andares inferiores dos sobrados das famílias mais abastadas. A partir do momento em que 

a cidade começou a se expandir além do centro antigo, começou a ocorrer a diferenciação de 

classes nos diferentes vetores de expansão urbana. Conforme Souza (2000, 2002) apud Cunha 

e Pedreira (2008), a partir do centro antigo na direção Sul (Campo Grande, Vitória e Graça), 

no final do século XIX, foram edificadas as novas habitações para as famílias ricas. Já para as 

pobres, isso se deu na direção Norte (Lapinha, Soledade e Cidade Nova). Segundo os mesmos 

autores, essa apropriação diferenciada do espaço urbano se delineou mais nitidamente pela 

contingência da proximidade dos operários junto às primeiras fábricas nos arredores da cidade 

e, posteriormente, pela indução da legislação urbanista que entra em vigor através do Código 

de Posturas Municipais, de 1920 a 1926, que introduziu as primeiras normas que 

condicionaram a localização das habitações para as camadas de baixa renda. 

A cidade se expandia com influência bastante significativa de seu sítio natural. Seus 

vetores de expansão acompanhavam os espigões em todos os vetores, e os seus numerosos 

vales, inacessíveis devido à inexistência de um sistema viário de conexão, eram ocupados 

pelas populações pobres. Com a construção das avenidas de vale a partir da década de 1960, 

conforme mencionado no capítulo anterior, as populações pobres foram retiradas desses locais 

e remanejadas para outras áreas da cidade, em especial para a porção geográfica central de seu 

território, região conhecida como “miolo”. Nesse mesmo período, a orla atlântica ia sendo 

ocupado pelas classes médias e altas. Essa diferenciação ocorria em relação ao território 

metropolitano também, conforme Cunha e Pedreira (2008), as populações pobres, além do 

“miolo”, passavam a ocupar áreas do subúrbio e dos territórios dos municípios de Simões 

Filho e Lauro de Freitas próximos à capital; enquanto isso, em especial na década de 1980 

após implantação do COPEC e da abertura da Estrada do Coco, as poluções de renda mais 

elevada passavam a ser atraídas para a orla marítima de Lauro de Freitas, nova área de 

interesse e valorização pelo capital imobiliário. 

O principal eixo de expansão da cidade mais recentemente é a Av. Luís Viana (Av. 

Paralela), a qual pode ser visualizada na Figura 2.2. Devido às suas características favoráveis 
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– tais como eixo de ligação do centro ao aeroporto e litoral norte, infraestrutura montada, 

“vazios urbanos”, existência de áreas verdes consideráveis, dentro outros aspectos – essa área 

se transformou em um dos locais mais valorizados da cidade, sendo atraída pelo grande 

capital imobiliário. Conforme estudo realizado por Vieira Júnior (2007), alguns terrenos na 

região da Av. Paralela tiveram uma valorização superior a terrenos da orla atlântica nos 

últimos anos. A consequência disso, é que essa avenida passou a ser local da construção de 

grandes empreendimentos residenciais voltados para classe média e alta, a exemplo do 

Manhattan, do AlphaVille 1 e do Le Park. Vale destacar que essa avenida demarca um limite 

bem nítido na configuração socioespacial do município, pois a oeste da mesma, região do 

“miolo”, predominam ocupações de classes de renda baixa, e a leste, região da orla atlântica, 

predominam ocupações de renda média e alta. Uma exceção considerável a este último caso é 

o Bairro da Paz o qual ocupa uma porção considerável da zona entre a Av. Paralela e a orla 

atlântica na porção mais ao norte do município, que, conforme Pereira (1989) apud Cunha e 

Pedreira (2008), surgiu como invasão nos anos 80 e se consolidou como bairro nos anos 90. 

 

 

Figura 2.2 - Fotos da Av. Luís Viana 

 

Uma análise geral do território de Salvador permite diferenciar três vetores de expansão 

da cidade com características bem marcadas de ocupação por diferentes classes sociais, sendo 

eles a Orla Marítima Norte, o “Miolo” e o Subúrbio Ferroviário (no litoral da baía de Todos 

os Santos). O primeiro se constitui na “área nobre” da cidade, onde se concentram riqueza, 

investimentos públicos, equipamentos urbanos e interesses da produção imobiliária. O 

segundo, o “miolo”, começou a ser ocupado pela implantação de conjuntos residenciais para a 

“classe média baixa” na fase áurea da produção imobiliária, através do SFH, tendo a sua 
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expansão continuada por loteamentos populares e sucessivas invasões coletivas, com uma 

restrita disponibilidade de equipamentos e serviços urbanos. Já o terceiro, o Subúrbio 

Ferroviário, teve sua ocupação impulsionada inicialmente pela implantação da linha férrea, 

em 1860, constituindo, a partir da década de 1940, a localização de muitos loteamentos 

populares, sendo ocupadas nas décadas seguintes sem o devido controle urbanístico, com 

muitas invasões em suas áreas livres. Transformou-se numa das áreas mais carentes e 

problemáticas da cidade, com uma população extremamente pobre e marcada pela 

precariedade habitacional, pelas deficiências de infraestrutura urbana e seviços básicos e por 

altos índices de violência (FRANCO; SANTOS; GABRIELLI, 1998; SOUZA, 2000 apud 

CUNHA; PEDREIRA, 2008). 

A segregação socioespacial está bem consolidada no território soteropolitano, devido ao 

histórico de sua evolução e consolidação enquanto metrópole, no qual teve papel decisivo a 

atuação das políticas públicas em conformidade com os interesses do grande capital 

imobiliário. O que se nota hoje em Salvador, nas três grandes áreas da cidade, é a convivência 

lado a lado de diferentes classes sociais com uma separação bem marcada do que é território 

de cada um. Invasões margeiam áreas nobres e condomínios fechados para classe média são 

construídos em áreas predominantemente populares, configurando-se como verdadeiras 

“ilhas” por não possuírem laços de ligação com seu entorno. Um exemplo recente disso é a 

construção do Empreendimento Horto Bela Vista, na região do acesso norte, vizinho à enorme 

invasão da comunidade de Saramandaia, em Pernambués. Esse empreendimento pretende ser 

um bairro planejado, com prédios comerciais e residenciais além de um shopping Center já 

em operação, com modernos equipamentos urbanos e dotado de boa infraestrutura urbana. No 

seu projeto
8
 há previsão de melhoramentos de praças públicas no seu entorno, entretanto nota-

se que não haverá nenhuma ligação do mesmo com esse entorno, sendo nítida a convivência 

entre essa área de classe média e alta vizinha de uma área “esquecida” pelo poder público, a 

comunidade de Saramandaia. Exemplos como esse mostram a discrepância de qualidade dos 

serviços públicos e da infraestrutura urbana entre áreas voltadas para diferentes classes 

sociais, acentuando e evidenciando com maior nitidez a desigualdade social no espaço intra-

urbano e metropolitano. 

 

                                                 

8 Para melhor análise do empreendimento em questão, ver “Estudo de Impacto Urbano-Ambiental Horto Bela 

Vista”, Planarq (2011). 
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2.4 Homogenias urbanas 

As unidades ambientais homogêneas (UAH) são porções do espaço que possuem 

características físicas e socioeconômicas que as diferenciam entre si, imprimindo-lhe certo 

grau de especificidade, tanto quanto aos seus aspectos físicos, quanto às características das 

relações entre os componentes que a constituem. Em termos de áreas urbanas, tais unidades 

também podem ser denominadas homogenias urbanas e se caracterizam por ter certa 

homogeneidade na ocupação. A partir do arranjo espacial dessas unidades de análise e as 

relações que mantêm entre si, pode ser estudada a paisagem em seu constante processo de 

transformação nas relações entre o homem e o território que ocupa. 

Vários estudos utilizam essa categoria de análise, apresentando diversos conceitos que, 

basicamente, possuem a mesma essência. Em relatórios da CESP (2007), as unidades 

ambientais homogêneas são denominadas como “compartimentos paisagísticos” que possuem 

características similares quanto à combinação dos atributos físicos, bióticos e 

socioeconômicos, constituindo um padrão ambiental facilmente identificável e distinto de 

outros. Assim sendo, caracterizam-se como locais em que os atributos do terreno (relevo, 

declividade e uso do solo) constituam um padrão espacial facilmente identificável. De acordo 

com o Plano de Trabalho ZEEDF (DISTRITO FEDERAL, 2009), as UAHs constituem 

arranjos espaciais na paisagem que apresentam uma similaridade de seus componentes físicos, 

bióticos e socioambientais. 

A identificação das Unidades Ambientais Homogêneas possibilitará avaliar o arranjo da 

estrutura espacial dos elementos que compõe a paisagem, bem como as condições de 

heterogeneidade, considerada a qualidade ou estado de consistência de diferentes elementos, 

tais como, habitats misturados ou tipos de coberturas que nela ocorrem, formando um 

mosaico (METZGER, 1999 apud DISTRITO FEDERAL, 2009). Para identificar essas 

unidades e entender a dinâmica desse mosaico e suas inter-relações, faz-se necessário 

entender o processo histórico de formação e ocupação do território estudado. No caso das 

cidades, é importante verificar a forma de ocupação formal e informal e como a mesma 

evoluiu a fim de estudar as UAHs, conforme, por exemplo, aponta Brito (2010) sobre a cidade 

de Salvador, afirmando, onde a topografia acidentada foi ocupada formalmente a partir da 

costa oceânica, platôs, cumeadas, e, mais recentemente, das avenidas de vale e, 

informalmente, a partir da periferia, nos grotões e interstícios da formalidade, criando uma 

fragmentação socioespacial que, de uma forma ou de outra, está presente em várias cidades de 

países em desenvolvimento. 
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Conforme aponta FAO (1996) apud Distrito Federal (2009), a obtenção das UAHs será 

feita por meio do cruzamento de mapas temáticos relacionados aos meios físico e biótico, 

considerando-se ainda os padrões de ocupação do território. Nesse sentido, mapas temáticos 

de geomorfologia, geologia, pedologia, vegetação e uso do solo serão cruzados no ambiente 

de sistema de informações geográficas (SIG), de modo a se obter um mapa que contenha a 

espacialização das UAHs. 

É importante distinguir o que seria um mapeamento de UAHs de um mapeamento de 

uso e ocupação do solo. Segundo Batista Junior (2005), o uso do solo é o ato de se realizar a 

ação humana aproveitando-se desse recurso natural num determinado espaço e, sua ocupação 

é a apropriação desse espaço pela sociedade e por suas atividades, refletindo-se na 

materialização destas últimas. Assim sendo, um mapeamento de uso e ocupação do solo 

pretende distinguir as áreas de ocupações humanas de outras formas de cobertura do solo. Um 

exemplo de categorias de uso e ocupação do solo que podem ser utilizadas foi a classificação 

adotada por Batista Junior (2005) na análise do uso e ocupação do solo no município de 

Simões Filho, integrante da Região Metropolitana de Salvador (RMS), a qual elencou as 

seguintes categorias: atividades econômicas (culturas agrícolas, área industrial), vegetação 

(mata, vegetação arbustiva, restinga, manguezal, outros), solo nu, área urbana. 

A Lei municipal 3.592/1985 – que dispõe sobre o enquadramento e delimitação em 

caráter preliminar de Áreas de Proteção Sócio-Ecológica no município de Salvador e 

estabelece medidas para sua regulamentação definitiva – estabelece que os principais 

elementos necessários à definição da estrutura de uso e ocupação do solo são os seguintes: 1) 

identificação dos usos, sua localização (concentrada ou dispersa) e principais conflitos; 2) 

identificação das formas de ocupação (tipologias construtivas, tamanho do lote padrão ou 

moda, recuos, etc.), sua localização e principais conflitos. As categorias para identificação de 

usos do solo são estabelecidas no Art. 18 da Lei 8.167/2012 (LOUOS – Lei de Ordenamento 

do Uso e da Ocupação do Solo), sendo relacionadas as seguintes categorias: residencial, 

comércio atacadista, comércio varejista, serviços, institucional, especial, misto e industrial. 

Nessa mesma lei, o uso do solo é definido como “Toda ação humana que implique em 

dominação, apropriação ou utilização de um espaço ou terreno” e a ocupação do solo como 

“Toda e qualquer ação de apropriação do espaço urbano” (LEI 8167/2012, Apêndice I). 

Diferentemente do estudo de uso e ocupação do solo, o mapeamento de UAHs vai além 

de simplesmente delimitar as áreas urbanas, pois irá distinguir os diferentes arranjos espaciais 

dentro dessa área classificada genericamente como urbana. As classes dessas unidades variam 
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a depender de três fatores básicos: paisagem, escala e propósito do mapeamento ou do estudo. 

A paisagem irá influenciar nessa classificação devido a vários fatores, tais como o histórico de 

construção e reconstrução dessa paisagem, a dinâmica e as relações da sociedade que nela se 

estabelecem, e os seus aspectos físicos (solo, geologia, relevo, declividade, hidrografia). 

Como a paisagem está em constante transformação, devido à dinâmica das relações sociais 

que nela se estabelece, o momento histórico irá influenciar decisivamente na determinação 

das classes de unidades homogêneas a serem estudadas. 

A escala geográfica também é um fator condicionante na determinação das diferentes 

homogenias urbanas. Um estudo feito considerando a escala de um estado ou região, por 

exemplo, por estudar grandes áreas, conterá UAHs distintas de um estudo feito numa escala 

de uma cidade ou determinada área do centro urbano. Unidades que aparecem em uma escala 

de maior detalhe, como a de uma cidade, podem não existir em escalas de menos detalhes, 

como de uma região. Um exemplo de estudo que define unidades ambientais homogêneas na 

escala de estado é o trabalho desenvolvido por Carvalho et. al. (1998) para o Estado de São 

Paulo. Os autores partem da hipótese de que é possível caracterizar o Estado em termos de 

unidades ambientais homogêneas, levando em consideração as características do meio natural 

e social. Segundo os mesmos, estas unidades homogêneas são elemento importante para 

construir uma visão simples e coletiva do cenário estadual ou regional estimulando uma 

participação efetiva na identificação da problemática do desenvolvimento sustentado. Sendo 

assim, permite caracterizar a potencialidade de cada unidade administrativa, enfatizando as 

semelhanças e a heterogeneidade que emerge quando a unidade é analisada sob outras óticas 

que não a que deu origem à definição administrativa. Partindo disso, para a definição das 

UAHs, os autores consideram a perspectiva edafo-climática e socioeconômica. 

O propósito de um mapeamento também poderá gerar diferentes unidades ambientais 

homogêneas. Num estudo sobre expansão urbana, por exemplo, a unidade ambiental 

homogênea “vegetação densa” é importante como indicação de área para onde essa expansão 

ainda não ocorreu. Já em outro estudo, como, por exemplo, de segregação socioespacial, essa 

unidade pode compor outra unidade junto com outros diferentes tipos de uso e ocupação do 

solo, como áreas de alta declividade ou com brejos e corpos d‟água, pois tais “usos” do solo 

conferem um mesmo peso quanto ao fator segregação, não sendo necessário diferenciá-los em 

unidades distintas. Num estudo que vise o mapeamento de tipos de vegetação, a unidade 

vegetação densa seria decomposta em tantas unidades quantos tipos de espécies vegetais 

ocorressem no lugar, assim como seriam unidades distintas as áreas com outras formações 
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vegetais, tais como manguezais, gramíneas, dentre outras. Num estudo socioeconômico, as 

áreas vegetadas poderiam ser agrupadas numa só, ou distintas a depender do tipo de uso no 

local como, por exemplo, a prática do extrativismo vegetal. Do mesmo modo, quanto aos 

espaços construídos, um estudo socioeconômico poderia considerar distintas unidades a 

depender dos diversos tipos de atividades econômicas existentes, enquanto que, num estudo 

ambiental, as áreas construídas enquadrar-se-iam como apenas uma única unidade. Diante do 

exposto, percebe-se que diversas unidades ambientais podem ser estudadas a depender da área 

de estudo, do momento histórico a ser analisado e do tema da pesquisa executada. 

É importante destacar que não existe um padrão na definição das unidades ambientais 

homogêneas. Conforme exposto, tal definição tem de estar de acordo com a paisagem, a 

escala geográfica na qual o fenômeno será analisado e com o propósito ao qual o estudo visa 

atender. A leitura e a interpretação espacial das UAHs e suas categorias têm embutida a 

subjetividade do conhecimento do processo de formação da paisagem, seu histórico. Destarte, 

a metodologia de criação dessas unidades tem que estar bem clara explicitando os fatores que 

foram considerados na classificação utilizada. 

 

2.5 Sistema de Informações Geográficas e Sensoriamento Remoto 

O Sistema de Informações Geográficas (SIG) e o Sensoriamento Remoto (SR) são 

exemplos de geotecnologias, que por sua vez estão relacionados às informações geoespaciais. 

Geotecnologia abrange a aquisição, processamento, interpretação (ou análise) de dados ou 

informações espacialmente referenciadas. A esse termo está associado um conjunto de 

tecnologias de informação geográfica, além do SIG e SR, tais como o GPS, fotogrametria, 

levantamentos aéreos ou orbitais, topologia, cartografia e Geodésia. Em alguns estudos o 

termo aparece como sinônimo de geoprocessamento. 

Geoprocessamento é a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e 

computacionais para o tratamento da informação geográfica (CÂMARA et al., 2001). Para 

isso é utilizado como ferramenta o Sistema de Informação Geográfica (SIG) o qual permite 

integrar e tratar dados de fontes diversas através de bancos de dados georreferenciados. Existe 

uma vasta gama de geotecnologias que possibilitam trabalhar os dados geográficos com as 

mais diversas aplicações. Neste estudo, entretanto, foram utilizados mais especificamente o 

SIG e o SR, tendo em vista que atendiam aos objetivos propostos pela pesquisa. 



62 

 

Existem diversas definições para o SIG (GIS), em virtude de sua ampla gama de 

aplicações e de suas características estruturais. Neste trabalho optou-se por apresentar a 

definição de Burrough e McDonnell (1998) apud Fitz (2010), segundo os quais o SIG é um 

poderoso conjunto de ferramentas para coleta, armazenamento, recuperação, transformação e 

visualização de dados espaciais do mundo real para um conjunto de propósitos específicos. 

O termo sensoriamento remoto, de acordo com Jensen (2009), refere-se à arte e à 

ciência de se obter informação sobre um objeto sem estar em contato físico direto com o 

mesmo. Assim sendo, o sensoriamento remoto torna-se fundamental para a pesquisa científica 

que envolve fenômenos espaciais, pois permite ao pesquisador obter dados sobre o objeto a 

ser estudado sem estar em contato direto com ele. Outra vantagem é a possibilidade em se 

visualizar, através de uma imagem, o contexto no qual o fenômeno estudado está inserido, 

possibilitando uma melhor contextualização do problema de pesquisa e auxiliando nos 

trabalhos de campo e de laboratório. 

Os estudos que têm como objetos de pesquisa fenômenos espaciais apresentam a 

utilização em larga escala das geotecnologias. Estas permitem uma melhor visualização e 

compreensão dos fenômenos estudados e possibilitam o processamento mais rápido dos dados 

espaciais, contribuindo sobremaneira para o trabalho científico. Cada vez mais pesquisadores 

vêm se utilizando dessas ferramentas para desenvolver seus trabalhos, a exemplos de 

dissertações, teses e artigos os quais, apesar de não ter como tema central a geotecnologia, 

utilizam-na para alcançar seus objetivos. 

 

2.5.1 SIG e Sensoriamento Remoto aplicados a pesquisas de expansão urbana 

A aplicação de SIG e Sensoriamento Remoto nos estudos sobre expansão urbana vem 

sendo cada mais difundida no meio acadêmico. Uma das razões para isso é a natureza espacial 

desse fenômeno, que se processa no espaço geográfico podendo, assim, ser representado 

através de mapas. Serão apresentados aqui alguns dos diversos trabalhos nessa área. 

O Sensoriamento Remoto e o Geoprocessamento foram utilizados por Galvão (2011) 

para estudar os problemas oriundos da ocupação de áreas naturais tanto por ocupações 

informais quanto formais, buscando relacionar expansão urbana, natureza das áreas 

impactadas e proteção legal existente. Já Vieira e Biondi (2008) utilizaram imagens 

LANDSAT TM para gerar mapas de regionais administrativas do município de Curitiba (PR), 
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com recursos do geoprocessamento, a fim de analisar aspectos quantitativos e a distribuição 

da cobertura vegetal na cidade, associando isso à expansão urbana e à densidade ocupacional. 

Existem estudos que mensuram o impacto e a abrangência da expansão urbana sobre 

áreas verdes, utilizando para isso ferramentas de geoprocessamento e sensoriamento remoto. 

São exemplos duas pesquisas desenvolvidas no Mestrado de Engenharia Ambiental da UFBA, 

uma de Santos (2009) e Silva (2009 ). O primeiro buscou mensurar os impactos da expansão 

urbana frente aos remanescentes florestais na Av. Luís Viana, em Salvador (BA), utilizando o 

software Arc View 3.3. Já o segundo, utilizou fotografias aéreas e ferramentas de 

geoprocessamento, além de outros recursos metodológicos, para analisar a degradação de 

áreas verdes num conjunto habitacional em Salvador (BA). 

Estudos que abordam outros aspectos da expansão urbana também utilizam em larga 

escala o SR e o SIG. Foi feito o uso dessas geotecnologias, por exemplo, por Pereira (2009), 

para calcular e mapear os fatores componentes da ocupação urbana e do potencial de 

degradação ambiental urbana, com o intuito de avaliar a relação entre o padrão de ocupação e 

o potencial de degradação ambiental em trechos da borda marítima de Salvador. Os estudos 

que abordam o uso e ocupação do solo, relacionados à expansão urbana, também fazem uso 

das geotecnologias mencionadas, dentre outras, a exemplo de Cavalho (2010) que faz uso de 

SR para elaboração de mapas de uso e ocupação do solo e de eixos de expansão urbana para 

atender ao objetivo de organizar um sistema de análise espacial como subsídio ao 

planejamento urbano-sócio-ambiental. 

 

2.5.2 SIG e Sensoriamento Remoto aplicados a pesquisas de segregação socioespacial 

Nos estudos de segregação socioespacial urbana, a utilização do SIG e Sensoriamento 

Remoto traz uma importante contribuição no sentido de melhor visualização do fenômeno, 

através de sua representação espacial. Como exemplo de uma pesquisa nesse sentido, pode ser 

citada a desenvolvida por Rodrigues (2010). Essa autora estudou a segregação socioespacial 

na cidade de Viçosa (MG), utilizando o SIG para tratamento dos dados e das informações no 

desenvolver de seu trabalho científico. Através disso e dos demais procedimentos 

metodológicos adotados, a autora pode concluir que é intensa a segregação socioespacial na 

cidade estudada. 

O estudo da segregação socioespacial no tempo também pode fazer uso das 

geotecnologias citadas para melhor compreensão do fenômeno. Nesse sentido, tem-se como 
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exemplo o artigo de Carvalho e Pereira (2007) que analisa a evolução dos padrões de 

segregação socioespacial e da conformação metropolitana de Salvador. Com o suporte de 

SIG, são elaborados mapas de tipologias socioespaciais, dentre outros temas, que possibilitam 

“enxergar” a existência de uma segregação social na área estudada. 

A elaboração de mapas temáticos e utilização de um banco de dados georreferenciados, 

através do uso das mais diversas tecnologias, além do SR e do SIG, também se faz presente 

em alguns estudos de segregação socioespacial. Pode ser mencionada como exemplo a tese de 

doutorado de D‟Ottaviano (2008), que utilizou dados georreferenciados para confecção de 

mapas temáticos objetivando instrumentalizar a análise da segregação espacial metropolitana, 

com a pretensão de verificar a pertinência do novo modelo fractal de segregação espacial, 

tomando como referência os condomínios horizontais residenciais fechados. 

 

2.5.3 Chaves de fotointerpretação 

A interpretação visual de imagens obtidas por sensoriamento remoto, sejam elas 

fotografias aéreas ou imagens de satélite, é o que vem sendo denominado na literatura como 

fotointerpretação. Para proceder a tal ação, o pesquisador se utiliza de alguns elementos 

contidos na imagem que irão subsidiar a identificação dos objetos espaciais ali presentes. 

Esses elementos de interpretação das imagens, que são determinadas características 

apresentadas pelos objetos, são o que podem ser chamados de elementos ou chaves de 

fotointerpretação. 

A visualização de cada imagem digital colorida é composta por células ou pixels de três 

matrizes (correspondentes às cores azul, vermelho e verde), as quais têm características de 

cor, tonalidade e localização geográfica que as distinguem entre si. Estes três aspectos 

constituem-se como elementos fundamentais de fotointerpretação, nos quais os outros 

elementos estão baseados. Assim sendo, tais elementos podem ser considerados como 

primários ou de primeira ordem (KONECNY, 2003 apud JENSEN, 2011). Segundo Jensen 

(2011), os elementos terciários e secundários são arranjos de tonalidade e cor, e os elementos 

de ordem mais alta – que são sítio, situação e associação – são frequentemente baseados em 

diferentes métodos de pesquisa. 

Autores diversos apresentam sua própria classificação dos elementos de 

fotointerpretação, a exemplo de Jensen (2011) e Fitz (2010). A classificação utilizada no 

presente trabalho foi baseada em Jensen (2011), entretanto não apresenta todos os elementos 
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considerados por esse autor. Sendo assim, serão consideradas e trabalhadas as seguintes 

chaves de fotointerpretação: cor, tonalidade, tamanho, forma, textura, padrão, sombreamento, 

sítio/situação/associação. Esses elementos foram selecionados por terem sido mais facilmente 

observáveis nas imagens de SR utilizadas nesta pesquisa. O pesquisador deve utilizar as 

chaves de fotointerpretação de forma associada, pois dificilmente é possível a identificação de 

um determinado objeto espacial com a utilização de apenas um elemento de interpretação da 

imagem. A escolha dos elementos que serão observados numa determinada interpretação, 

além do objeto, dependerá da resolução espacial da imagem. Num mapa na escala de 

1:10.000, por exemplo, podem ser utilizados o elemento forma, textura, cor e tonalidade para 

distinguir diferentes tipos de cobertura vegetal; já numa escala menor, como 1:100.000, os 

elementos padrão e sítio/situação/associação passam a ser considerados para melhor 

identificação das diferentes feições. 

Os diferentes objetos na superfície terrestre refletem e absorvem a radiação recebida em 

diferentes proporções, apresentando um determinado brilho ou tonalidade. De acordo com 

Fitz (2010), em se tratando de imagens pancromáticas (sensíveis a todas as cores do espectro), 

existe uma variação de tons de cinza para preto, quando há absorção de luz, ou de cinza para 

branco, quando há reflexão de luz. A essa variação de cinza dá-se o nome de “tonalidade”. 

Uma superfície com cobertura de concreto, por exemplo, tende a refletir mais radiação do que 

uma superfície coberta com água, sendo assim, a primeira apresenta uma tonalidade mais 

clara enquanto a última, mais escura. 

Técnicas de combinação de cores aditivas para criar composições coloridas para 

visualização de imagem no monitor a partir de bandas individuais de dados de sensoriamento 

remoto podem ser utilizadas. Essas composições introduzem o matiz (cor) e a saturação à 

escala de tons de cinza (intensidade) (JENSEN, 2011). A coloração de elementos das 

imagens, no caso do uso de filmes coloridos comuns ou infravermelhos ou de imagens 

provenientes de sensores multiespectrais, depende da composição realizada com os 

comprimentos de onda disponíveis (FITZ, 2010). Dessa forma, no caso de imagens coloridas, 

o elemento “cor” é uma chave de fotointerpretação fundamental para identificação dum 

objeto; todavia o mesmo deve ser associado a outras chaves de fotointerpretação para não 

incorrer na possibilidade de erros na interpretação de imagens. Um exemplo é a diferenciação 

entre um campo de futebol e uma área de pasto com gramíneas, ambos possuem a mesma cor, 

o que os diferencia são outros elementos de interpretação de imagem como o tamanho. 
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O elemento de fotointerpretação “tamanho” está diretamente relacionado com a escala 

cartográfica da imagem. De acordo com Jensen (2011), os parâmetros mais comumente 

medidos são comprimento (m), largura (m), perímetro (m), área (m
2
) e, ocasionalmente, 

volume (m
3
). Para tal, é necessário conhecer a escala da fotografia e, no caso do imageamento 

digital, é necessário conhecer a resolução espacial nominal do terreno do sistema sensor. Essa 

chave de fotointerpretação permite, por exemplo, distinguir grandes infraestruturas, como um 

estádio de futebol, de uma pequena infraestrutura, como uma quadra de futebol de um 

determinado bairro. 

A “forma” de um dado objeto espacial é uma importante chave de fotointerpretação por 

facilitar a identificação de diferentes feições. A forma pode apresentar-se nos mais diversos 

formatos geométricos, tais como retangular, quadrangular, circular, elipsoide ou linear, assim 

como o objeto pode ter uma forma que não se assemelhe a nenhuma figura geométrica, 

chamada de amorfa (sem forma definida). Objetos retificados na imagem, por exemplo, 

podem indicar intervenções do homem como, por exemplo, o formato circular dos campos de 

agricultura onde tem pivô central. Outro exemplo é o formato, no geral, retangular das 

edificações. O formato linear, com muitas curvas normalmente acompanhando o relevo, pode 

indicar o vale de um rio. Existe outra série de exemplos na qual a “forma” será determinante 

para identificar os elementos geográficos contidos em imagens. 

A análise da chave de fotointerpretação “textura” também depende da escala da 

imagem. Este elemento, conforme define Jensen (2011), refere-se à disposição e arranjo 

característico dos tons de cinza ou cores que se repetem em uma imagem. Segundo o mesmo 

autor, numa fotografia aérea, a textura é criada pelas repetições tonais de grupos de objetos, 

que podem ser muito pequenos para serem discernidos individualmente. Já segundo Fitz 

(2010), a análise da textura traduz-se pelo agrupamento dos diferentes objetos presentes na 

cena, que provocam variações de tons mais ou menos pronunciadas em um reduzido espaço 

dela. Existe uma série de adjetivos que são utilizados para caracterizar a textura, tais como 

suave, áspera, grosseira e fina, conforme apresentado por Fitz (2010), ou lisa (uniforme, 

homogênea), intermediária e rugosa (grosseira, heterogênea), conforme apresentado por 

Jensen (2011). A textura é um importante elemento de distinção entre objetos quando os 

mesmos possuem coloração e tonalidade semelhantes como, por exemplo, para distinguir uma 

área de vegetação densa de uma área de vegetação arbustiva, ambas terão cores e tonalidades 

semelhantes, entretanto, a área de vegetação densa apresentará uma textura mais grosseira em 

relação à outra área. 
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“Padrão” é o arranjo espacial dos objetos na paisagem, os quais podem estar arranjados 

de forma sistemática ou aleatória (JENSEN, 2011). Essa chave de fotointerpretação está 

intimamente relacionada à forma e localização (disposição) dos objetos na paisagem. A 

disposição de formas retangulares dentro de quadras bem definidas e com espaçamentos 

semelhantes entre elas pode indicar um padrão de bairro planejado. O padrão de drenagem 

(dendrítico, linear, radial, entre outros), por exemplo, é um importante indicador do tipo de 

terreno de determinada área. Da mesma forma, a disposição e articulação de vias de 

circulação de veículos são indicadores fundamentais para identificação das vias arteriais e 

coletoras, por exemplo. Existe uma série de adjetivos que são utilizados para denominar os 

diversos tipos de padrão, tais como linear, retangular, circular, quadrangular, dendrítico, radial 

e sistemático. Quando não tem um padrão bem definido, pode ser utilizado o termo aleatório. 

O “sombreamento” é um elemento que pode apresentar vantagens e desvantagens para a 

fotointerpretação. A desvantagem apresentada pela sombra se dá no sentido de ocultar áreas 

sombreadas. Por outro lado, a sombra pode ser um importante indicador de determinados 

objeto, assim como de sua altura. Nas fotografias aéreas, as áreas sombreadas apareçam em 

tons relativamente escuros e, apesar de não refletir a luz direta, podem refletir a luz espalhada 

pelas áreas vizinhas o suficiente para iluminar o terreno, em diferentes graus, e permitir a 

obtenção de alguma informação a respeito da área sombreada (JENSEN, 2011). Vale salientar 

que a utilização da sombra como chave de fotointerpretação dependerá do tamanho do alvo e 

da escala da imagem utilizada, pois a depender desses dois fatores ela pode ser imperceptível, 

como, por exemplo, a sombra de um prédio com três pavimentos numa escala de 1:30.000. 

As características sítio, situação e associação são importantes elementos na 

fotointerpretação e estão intimamente relacionadas a outras chaves de fotointerpretação.  Para 

Jensen (2011), “sítio” tem características físicas e/ou socioeconômicas únicas; as 

características físicas podem incluir elevação, declividade, aspecto e tipo de cobertura 

superficial; as características socioeconômicas incluem o valor da terra, o sistema de posse da 

terra, a proximidade da água, e/ou a certo tipo de população. Para esse mesmo autor, a 

“situação” refere-se à organização e orientação de certos objetos na cena, um em relação ao 

outro, e a “associação” refere-se ao fato de que, quando se avalia certo fenômeno ou 

atividade, quase que invariavelmente encontram-se feições ou atividades relacionadas ou 

associadas. Quando se analisa uma imagem, os elementos de interpretação sítio, situação e 

associação raramente são usados de forma independente; ao contrário, o normal é serem 

usados sinergicamente para atingir uma conclusão lógica (JENSEN, 2011). 
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Conforme pode ser observado, a identificação e análise dos objetos contidos numa 

imagem são possíveis através das chaves de fotointerpretação. Normalmente, ocorre a 

utilização de várias dessas chaves em conjunto na análise das imagens, pois o uso de apenas 

um elemento pode induzir a erro de interpretação. 
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3 Materiais e Métodos 

 

Este capítulo apresenta os materiais utilizados no desenvolvimento do estudo, com suas 

respectivas fontes, e os procedimentos metodológicos adotados para a consecução dos 

trabalhos. Sendo assim, primeiramente são apresentados os materiais em forma de tópicos 

para, em seguida, descrever os procedimentos adotados na metodologia. 

 

3.1 Materiais 

Os materiais utilizados consistiram em bases digitais, as quais estão apresentadas nos 

tópicos a seguir. 

 

Dados censitários 

Foram utilizadas as bases digitais e vetorizadas dos censos de 1991, 2000 e 2010 do 

município de Salvador, das quais foram selecionados os setores que abrangiam a área de 

estudo. Também foram utilizados dados de população para o munícipio de Salvador de 1940 a 

2010. Todas essas bases e dados foram obtidos no banco de dados do IBGE, em seu sítio na 

internet. As bases estavam disponíveis no formato “shapefile”, em escalas que variavam de 

1:2.000 a 1:10.000, estando os setores censitários em formato de polígono. Os dados 

estatísticos são disponibilizados em tabela. 

 

Base cartográfica 

A base digital vetorial, em formato shapefile, da hidrografia – composta pelas 

informações de rios (linha), corpos d‟água (polígono) e áreas inundáveis (polígono) –, da 

hipsometria (linha) e do sistema viário (linha) foi obtida na base SICAR/RMS de 1992, na 

escala de 1:2.000. Esta base do sistema viário foi editada e atualizada em 2012 por equipe de 

pesquisadores do LabGeo/DETG/UFBA e cedida para a realização do presente trabalho. 

 

Ortofotos 

Aerofotografias coloridas de 1976 e 2006, e pancromáticas (preto e branco) de 1992, na 

escala de 1:10.000 obtidas da base cartográfica SICAR/RMS da CONDER/INFORMS. 

Imagens de satélite registradas pelo sensor Quickbird com resolução espacial de 2,44m 
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obtidas pelo Google Earth do ano de 2013. Um mosaico com essas imagens pode ser visto na 

Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 - Mosaico de imagens georreferenciadas que recobrem a área de estudo 
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Fotografias em superfície da área de estudo 

As fotografias da comunidade de Canabrava, retiradas no ano de 2012, foram obtidas no 

acervo do LabGeo/DETG/UFBA. As fotografias do entorno da comunidade de Canabrava 

foram retiradas pelo próprio mestrando em trabalhos de campo nos anos de 2013 e 2014. 

 

Softwares. 

 Para o georreferenciamento das imagens de SR foi utilizado o software Quantum GIS 

1.8.0. Para elaboração dos mapas foi utilizado o ArcGIS 10.0 (ESRI) do LabGeo/DETG. Para 

marcação das edificações foi utilizado o Google Earth e um dos seus recursos, o 

“StreetView”,  auxiliou na identificação de algumas unidades de ocupação e do número de 

pavimentos de algumas edificações. As tabelas e gráficos foram confeccionados com o uso do 

software Excel, pacote Microsoft Office 2007 (Microsoft Corporation), do LabGeo/DETG. 

 

3.2 Procedimentos metodológicos 

A metodologia adotada nesta pesquisa consistiu numa etapa de procedimentos, os quais 

estão inter-relacionados. Esses procedimentos e as suas inter-relações estão representados, de 

uma maneira genérica, no fluxograma da Figura 3.2. Vale destacar que a ordem apresentada 

apenas se assemelha a uma ordem cronológica geral, pois, muitos desses procedimentos 

ocorreram ao longo de várias fases da pesquisa, não tendo se estabelecido uma sequência 

rígida dos mesmos. 

Os procedimentos metodológicos apresentados no fluxograma geral estão descritos nas 

seções a seguir. Para uma visualização mais rápida de cada uma das etapas, algumas caixas de 

texto do fluxograma foram identificadas com a numeração correspondente a cada um tópicos 

que se seguem. 
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Figura 3.2 - Fluxograma geral dos procedimentos metodológicos 

 

3.2.1 Levantamento bibliográfico, documental e estatístico 

O levantamento bibliográfico consistiu na etapa inicial da pesquisa, tendo sido decisiva 

para a delimitação do tema e da área a ser estudada. Nesse levantamento foram consultados 
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livros, artigos, dissertações, teses e publicações em geral que abordavam os assuntos tratados, 

a saber: segregação socioespacial, expansão urbana, SIG, Sensoriamento Remoto, 

homogenias urbanas, chaves de fotointerpretação e temas relacionados. A consulta desse 

material bibliográfico foi efetuada na rede de bibliotecas da Escola Politécnica, da Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo e do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), no acerco da biblioteca da Caixa Econômica Federal, em sítios de universidades 

públicas na internet, tais como Universidade de São Paulo (USP), Universidade de Campinas 

(Unicamp), Universidade de Brasília (UNB), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e UFBA, no portal de periódicos da CAPES e 

do Scielo na internet, em sítios de instituições públicas e privadas na internet, tais como 

CONDER, IBGE, INPE e PANGEA. Nesse levantamento bibliográfico, foi feita também a 

consulta sobre legislação na internet em páginas de instituições governamentais nas esferas 

municipal e federal. 

No levantamento documental foram buscados documentos cartográficos, em meio 

digital, que recobrissem a área de estudo. Esse material foi conseguido na CONDER e no 

IBGE. O levantamento de dados estatísticos foi feito através de consulta à página do IBGE na 

internet. Foram coletados dados de população. Esse levantamento, junto com a revisão 

bibliográfica, possibilitou a execução das outras etapas da pesquisa, pois permitiu a 

redefinição do tema, a delimitação da área de estudo e a escolha do período estudado. 

 

3.2.2 Delimitação da área e do período de estudo 

A delimitação da área de estudo foi feita com base na bacia viária existente. Os limites 

da área foram ajustados em cima dos limites de bairro considerado por Santos et al. (2010), na 

publicação “O Caminho das Águas em Salvador”. Foram consideradas as áreas de influência 

das duas principais vias que cortam o bairro, as ruas Artêmio Castro Valente e Proc. Nelson 

Castro, que servem de ligação entre a Av. Aliomar Baleeiro (conhecida como Estrada Velha 

do Aeroporto, por ser o antigo eixo de ligação ao aeroporto de Salvador) e a Av. Luís Viana 

(Av. Paralela). A porção a leste da comunidade de Canabrava, correspondente à área dos 

bairros Jardim Nova Esperança, Nova Brasília e Trobogy, por não possuírem uma interação 

socioeconômica e de fluxos com a área – devido à configuração do relevo, sendo o divisor 

dessas áreas o vale do rio Mocambo, e também ao fato de não existir vias de circulação 
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ligando diretamente Canabrava a essas áreas, não tendo, portanto, contiguidade de fluxos – 

não foi considerada dentro da área estudada. 

A área de estudo, em suma, foi a comunidade de Canabrava e as áreas do seu entorno 

que possuem ligação viária com as duas principais vias que cortam a área e com uma 

dinâmica de fluxos de pessoas e veículos entre essas áreas. Essa área é apresentada na Figura 

3.3 a seguir e ficou assim delimitada: ao norte pela Av. Aliomar Baleeiro, à leste pelo vale do 

rio Mocambo, ao sul pela Av. Luís Viana e à oeste pelos vales do rio do Coroado e Trobogy e 

pela Av. Maria Lúcia. 

 

 

Figura 3.3 - Mapa da área de estudo: comunidade de Canabrava e seu entorno 

 

O período do estudo foi definido de acordo com o material disponível para cada assunto 

sendo, no geral, de 1976 a 2013. Para o mapeamento das homogenias urbanas e indicadores, 

os quais são tratados do Capítulo 4 a 7, foram considerados os anos que tinham imagens de 

sensoriamento remoto disponíveis, ou seja, 1976, 1992, 2006 e 2013. Para o mapeamento do 
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sistema viário, tratado no Capítulo 6, foram considerados os anos de 1976, 1992 e 2013. Para 

o mapeamento da densidade demográfica, tratada no Capítulo 5, foram selecionados os anos 

para os quais foi conseguida a base digital e vetorizada dos censos do IBGE, quais sejam 

1991, 2000 e 2010. 

 

3.2.3 Definição dos fatores da expansão urbana e da segregação socioespacial a serem 

estudados e das homogenias urbanas a serem mapeadas 

A partir da revisão bibliográfica, foi elaborado um quadro com os principais fatores 

relacionados à segregação socioespacial e à expansão urbana, apresentados no Capítulo 2 (ver 

Quadros 2.1 e 2.2). Desses fatores, muitos dos quais se apresentam para esses dois processos, 

foram selecionados alguns que foram possíveis de estudar, em virtude do tempo e da 

disponibilidade de materiais. Quanto à expansão urbana, apresentada no Capítulo 5, foi 

analisada a expansão horizontal, no sentido de propor um indicador de urbanização, e o 

adensamento da ocupação, quanto aos seus fatores crescimento populacional – atributo 

densidade demográfica – e verticalização. 

A partir da análise dos fatores que se relacionam à segregação socioespacial, foram 

selecionados alguns dos componentes possíveis de serem pesquisados na área de estudo, cujos 

resultados encontram-se no Capítulo 6. Esses se relacionam aos fatores mobilidade urbana e 

habitat. Quanto ao primeiro, estudou-se a infraestrutura viária – atributo tipos de 

pavimentação. Quanto ao habitat, foi estudado o elemento espacializável “zonas de ocupação 

homogênea”, com enfoque dado ao atributo “formal/informal”, do qual derivou a proposta de 

indicadores de segregação social, espacial e socioespacial. 

As homogenias urbanas ou unidades ambientais homogêneas (UAHs) foram definidas 

para a área de estudo de acordo com as variáveis envolvidas: escala geográfica, temas 

abordados e o histórico da paisagem. A escala geográfica foi um bairro de uma cidade, com 

uso de imagens na escala de 1:10.000. Foram definidas oito UAHs para o tema urbanização e 

nove para segregação, agrupadas e determinadas em razão da influência de cada uma quanto 

aos temas em questão. Como as unidades possuem correspondência entre esses temas, isso 

resultou num total de dez UAHs a serem mapeadas. 

O histórico de formação dessa área de estudo, apresentado no Capítulo 1, também 

influenciou na definição das UAHs. Para a identificação dessas unidades foram analisadas as 

imagens de SR disponíveis e verificados quais elementos nas imagens possibilitavam a 



76 

 

distinção entre as diversas homogenias ali presentes. Sendo assim, foram selecionados, com 

base na revisão bibliográfica, alguns elementos (chaves) de fotointerpretação que 

viabilizassem a identificação e distinção entre os objetos espaciais representados. 

 

3.2.4 Tratamento dos dados censitários 

Os setores censitários de 1991 e 2010 não coincidem entre si, nem quanto ao número 

nem quanto aos limites, e também não coincidem com os limites da área de estudo. Em razão 

disso, foi necessário fazer ajustes para adequar os limites dos setores aos da área de estudo e 

para viabilizar a comparação entre os dados nos diferentes momentos considerados. O 

fluxograma geral das etapas como se processaram esses ajustes é apresentado na Figura 3.4 a 

seguir. 

 

 

Figura 3.4 - Fluxograma de tratamento dos setores censitários e das imagens de SR 

 

Os ajustes dos setores censitários foram feitos com utilização de imagens verticais mais 

próximas dos anos dos dados censitários disponíveis (1991 e 2010), assim sendo foram usadas 
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as imagens de 1992 e 2013. Esta etapa foi a mais complexa e envolveu algumas fases chave, 

as quais estão identificadas na Figura 3.4 com letras e detalhadas a seguir: 

a) identificação e seleção dos setores censitários que abrangiam a área de estudo; 

b) marcação com pontos de todas as edificações horizontais e verticais presentes nos 

setores selecionados a partir das imagens de 1992 e 2013, sendo que para as 

edificações verticais foi verificado em campo, em 2013, e por meio do “Street View” 

do Google Earth o número de apartamentos e pavimentos para saber o número total de 

domicílios por prédio. 

c) cálculo do quanto cada domicílio correspondia em população, dividindo-se o número 

total de população do setor censitário pela quantidade de domicílios nele existentes; 

d) corte dos setores que ultrapassavam os limites da área de estudo, representados nas 

Figuras 3.5 e 3.6, estimando o novo valor de população do setor com base no número 

de domicílios presentes – tendo sido calculado esse número por edificações verticais 

existentes considerando o número de pavimentos e de apartamentos por andar – na 

parte recortada do setor que ficou dentro da área de estudo; o número de domicílios foi 

multiplicado por seu valor médio de habitantes para obter o total da população do 

setor; 

e) recálculo da área (em hectares) dos setores recortados; 

f) cálculo da densidade demográfica dos novos setores recortados, a partir da população 

estimada calculada e da nova área; 

g) sobreposição dos domicílios com seu valor médio de número de pessoas de 1991 à 

base de setores de 2010 para saber, para cada setor de 2010, qual o número de 

população correspondente em 1991. 

h) cálculo da taxa de crescimento com base nos setores de 2010, com uso dos dados de 

1991 sobrepostos a cada setor. 
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Figura 3.5 - Esquema de tratamento dos setores censitários de 1991 
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Figura 3.6 - Esquema de tratamento dos setores censitários de 2010 
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3.2.5 Georreferenciamento das imagens e elaboração dos mapas 

As imagens de 2006 já estavam georreferenciadas disponíveis no 

LabGeo/DETG/UFBA. As fotografias aéreas de 1976 e 1992 foram georreferenciadas pelo 

próprio mestrando com o uso do software Quantum GIS 1.8.0. As imagens de satélite do 

Google Earth foram obtidas por captura de várias partes separadas da imagem, com as quais 

foi feito um mosaico que foi georreferenciado por um bolsista do LabGeo/DETG/UFBA, com 

o uso do software ArcGIS10.0. 

Com o uso das imagens georreferenciadas, foram confeccionados os mapas da pesquisa. 

Primeiro foi feito o mapa de delimitação da área de estudo, tendo sido utilizada a base da 

hidrografia e do sistema viário, o qual é apresentado na seção 3.2.2. Posteriormente, foi feito 

o mapeamento das UAHs para o ano de 2006 e, por sequência, para os anos de 1976, 1992 e 

2013. Para todos os mapas de homogenias, apresentados no Capítulo 4, foram utilizadas 

imagens na escala de 1:10.000, com base nas quais foi feito o mapeamento na escala de 

1:5.000 e 1:10.000, tendo sido considerado uma incerteza esperada de 1.000m
2
, ou seja, de 

10% em relação à escala cartográfica das imagens. Os mapas gerados (produtos) foram 

impressos numa escala cartográfica de aproximadamente 1:15.000. Esta escala de saída foi 

escolhida em virtude do tamanho da área de estudo (272,6ha), da escala das bases 

cartográficas já mencionadas, por se tratar de uma escala de bairro e por atingir o nível de 

detalhamento necessário à análise das unidades espaciais que se pretendeu representar. Os 

polígonos foram desenhados com base na definição prévia das UAHs a serem mapeadas e 

com a identificação dos elementos de fotointerpretação que permitiram visualizar a distinção 

entre unidades diversas. 

Com a utilização da base SICAR/RMS de 1992 atualizada para 2012, foi feita nova 

atualização para 2013, através da imagem e de trabalho de campo, para gerar o mapa de 

sistema viário de 2013. Os mapas de sistema viário de 1992 e 1976 foram feitos através do 

ajuste da base disponível utilizando as imagens de SR dos respectivos anos. Todos esses 

mapas estão contidos no Capítulo 6. 

Quanto à densidade demográfica, optou-se por mapear apenas os anos-limite do período 

disponível, isto é, 1991 e 2010, desconsiderando o ano de 2000. Optou-se por fazer isso no 

intuito de representar esse período (de quase 20 anos) como um todo, e também por serem 

anos mais próximos de algumas das imagens disponíveis (1992 e 2013). Esse mapeamento foi 

possível com o ajuste dos limites dos setores censitários, descrito no tópico anterior, 

utilizando os pontos resultantes da marcação das edificações nas imagens, cada um com seu 
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respectivo valor médio de população. Os intervalos de classe foram definidos de forma 

manual, a fim de obter melhor representatividade dos dados, sendo estabelecidos os mesmos 

intervalos entre os anos de 1991 e 2010 para possibilitar comparação entre os dois momentos. 

O mapa de taxa de adensamento populacional de 1991 a 2010 foi feito com o 

cruzamento dos dados dos dois anos. Assim foi possível estimar quanto, a cada setor 

censitário de 2010, correspondia o número de habitantes em 1991. Com esses valores, foi 

calculada a diferença entre 2010 e 1991, e esta foi expressa sobre a área em hectares. Para a 

representação dos dados foram definidos intervalos de classe iguais, sendo que foram 

individualizados dois intervalos: um “igual a zero” para evidenciar setores onde não houve 

alteração do número de habitantes por hectare no período; outro “menor que zero” para 

evidenciar os setores onde houve redução desse número. Tanto esse mapa como os de 

densidade demográfica são apresentados no Capítulo 5. 

Os mapas de edificações por hectare (edificações totais e edificações verticais) foram 

feitos através da marcação das edificações (horizontais e verticais) nas imagens de 1976, 1992 

e 2013. O mapa de incremento de edificações por hectare e o de verticalização de 1976 para 

1992 foi feito com a sobreposição dos pontos (edificações) de 1976 nos setores censitários de 

1991 para, com isso, obter a diferença entre as edificações de 1991 (consideradas as da 

imagem de 1992) e 1976 por setor, e essa diferença foi expressa sobre a área em hectares. Da 

mesma forma se procedeu a confecção do mapa de incrementos de edificações e o de 

verticalização de 1991 a 2013, com a sobreposição dos pontos de 1991 nos setores censitários 

de 2010. Para definição dos intervalos de classe dos mapas citados neste parágrafo foi 

utilizado o método de classificação Geometrical Interval (Intervalo geométrico), à exceção 

dos mapas de verticalização, para os quais foram utilizados intervalos iguais (equal interval). 

Todos esses mapas são apresentados no Capítulo 5. 

O mapeamento dos indicadores de urbanização, segregação social, segregação espacial, 

segregação socioespacial e da relação entre urbanização e segregação socioespacial foi feito 

com base nos mapas de UAHs para cada período, na mesma escala aproximada de saída, e são 

apresentados ao longo dos Capítulos 5, 6 e 7. A cada polígono de homogenia urbana foi 

atribuído valores dos referidos indicadores, expressos através de uma tabela de atributos, além 

de outros como área ocupada. O mapeamento de cada um dos indicadores foi feito com base 

na classificação apresentada na referida tabela, utilizando a coluna com os valores desejados 

para cada indicador. Para o mapa da relação entre urbanização e segregação socioespacial, 

apresentado no Capítulo 7, como os resultados obtidos com a fórmula para calcular o 
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indicador variaram de 0,0 a 2,0, foram estabelecidos intervalos de classe com amplitude de 

0,3, à exceção do intervalo intermediário (próximo a “um”) que ficou com amplitude de 

classe de 0,2. Para esse mapeamento foi utilizado escala de cores divergente, a fim de 

representar maior grau de um ou de outro processo. O método de definição dos indicadores 

aqui mencionados é apresentado no tópico seguinte. 

 

3.2.6 Definição dos indicadores a serem estudados 

O primeiro indicador a ser definido foi o de urbanização, o qual é tratado na seção 5.1.1. 

Isso foi feito estabelecendo-se pesos relativos entre as UAHs, que variou de 1 a 5, sendo que 1 

representa uma menor evidência/intensidade de ocorrência da urbanização, e esse grau vai 

aumentando até chegar a 5, que representa a maior intensidade/evidência desse processo. 

Sendo assim, a vegetação densa apresentou o indicador 1, por representar relativamente um 

menor avanço da expansão urbana, enquanto as ocupações residenciais programadas possuem 

indicador 5, por representaram maior intensidade desse avanço. O critério utilizado nessa 

classificação foi de que áreas que representavam maiores modificações da natureza, mais 

evidentes na paisagem, como grandes construções, e também dotadas de infraestruturas 

urbanas diversas, representam um maior grau de ocorrência do processo de urbanização. Por 

outro lado, áreas onde não são evidentes ou são poucas tais modificações representam menor 

avanço do processo em questão. 

O indicador de segregação social foi definido apenas para as UAHs residenciais, pois 

não se mostrou lógico aplica-lo a unidades não residenciais tendo em vista que uma área, para 

ser ou não segregada socialmente, deve ter população; esse indicador é tratado na seção 6.2.2. 

Este varia de 1 a 3, sendo que 1 representa uma área onde não é intensa ou não existe uma 

segregação social, enquanto 3 representa a área onde essa segregação se faz mais presente na 

paisagem. Este indicador também foi aplicado em termos relativos, ou seja, uma unidade em 

relação às demais. 

O indicador de segregação espacial, tratado na seção 6.2.1, foi definido a partir da 

premissa de que uma área, para ser segregada espacialmente, tem que estar em contato com 

unidades que promovem segregação espacial. Sendo assim, para todas as UAHs residenciais, 

foi calculado o perímetro de contato com UAHs que promovem segregação espacial. Esse 

cálculo foi feito com uso do software ArcGIS10.0, adotando os seguintes procedimentos para 

cada ano de estudo: 
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a) seleção das UAHs que promovem segregação espacial (uma seleção incluindo 

“condomínio residencial” e outra não) e criação de novo shapefile; 

b) seleção de cada UAH residencial separadamente e cálculo do percentual de contato 

com o shapefile que contém as UAHs que promovem segregação espacial, sendo que 

para a unidade “condomínio residencial” foi calculado o perímetro de contato com o 

novo shapefile que não tinha selecionada entre as UAHs que promovem segregação 

espacial a unidade “condomínio residencial”; 

c) junção de todos os shapefiles de UAHs residenciais com suas respectivas informações 

de percentual de contato com UAHs que promovem segregação espacial, originando 

um único shapefile, a partir do qual foi elaborado o mapa. 

Os percentuais de contato com UAHs que segregam variaram de 0 a 100%. Isto 

significa que, quanto maior o percentual de contato de uma dada unidade com outra que 

promove segregação espacial, mais segregada espacialmente aquela se encontra. Esses 

percentuais foram agrupados em intervalos iguais nos indicadores de 1 a 3, a fim de igualar à 

escala do indicador de segregação social, sendo que ficou assim distribuído: 1 (0 a 33,3%), 2 

(33,4 a 66,6%) e 3 (66,7 a 100%). 

O indicador de segregação socioespacial foi feito com base na soma dos indicadores de 

segregação social e espacial e, da mesma forma, foi aplicado somente às UAHs residenciais; 

este indicador é discutido na seção 6.2.3. Da soma resultou valores de 2 a 6. A fim de igualar 

a escala desse indicador a de urbanização, foi aplicado o fator de redução “-1”, resultando 

numa escala de 1 a 5, na qual 1 representa uma menor intensidade do processo de segregação 

socioespacial, a qual aumenta à medida que se aproxima do 5, que representa o grau máximo 

desse processo. 

O indicador da relação entre urbanização e segregação socioespacial foi calculado com 

base nos indicadores de urbanização e de segregação socioespacial. A equação consiste na 

razão entre este último e o indicador de urbanização, conforme apresentada no Quadro 3.1. 

Sendo assim, quanto menor que “um” e mais próximo de “zero”, mais intenso se deu o 

processo de urbanização em relação à segregação socioespacial, ou seja, em dada área que 

possui esse valor é mais presente os efeitos do processo de urbanização do que da segregação 

socioespacial. O contrário ocorre quando os valores são maiores do que “um”, pois, nesse 

caso, o “peso” da segregação socioespacial é mais forte em relação à urbanização. Por outro 

lado, podem existir também locais bastante urbanizados e segregados ou pouco urbanizados e 



84 

 

segregados ao mesmo tempo. Nestas duas situações o indicador apresentará valor próximo a 

“um”, o que representa certo equilíbrio entre os dois processos. 

 

 

Quadro 3.1 - Equação para o cálculo do Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial 

 

3.2.7 Elaboração de tabelas e gráficos, trabalho de campo e análise dos resultados 

As tabelas e gráficos foram feitas através do uso direto de dados demográficos, no caso 

dos dados de população do município de Salvador, e dos dados resultantes dos mapas 

gerados. Com isso, primeiro foi feita a tabulação desses dados para depois escolher quais 

representar graficamente. 

O trabalho de campo foi realizado em 2013 na área do entorno para fazer 

reconhecimento da área com obtenção de fotografias. Foi feito também o reconhecimento em 

campo das edificações e condomínios residenciais, tendo sido levantado as seguintes 

informações para cada prédio: número de pavimentos, de apartamentos por andar e de quartos 

por apartamento. Foi aproveitado os resultados do trabalho de campo realizado em 2012 por 

bolsistas do LabGeo/DETG/UFBA, relativos à caracterização das vias existentes, das 

ocupações e das fotografias obtidas. Em 2014, foi realizado novo trabalho de campo pelo 

mestrando para conferência das análises e resultados obtidos, a fim de poder validá-los. 

Todo o material gerado (mapas, tabelas, gráficos) foi analisado e revisado. Isso foi feito 

com base no arcabouço teórico-metodológico da pesquisa, o que permitiu tecer considerações 

acerca da problemática abordada. Isso possibilitou a concretização dos objetivos específicos e, 

por consequência, do objetivo geral deste estudo. 

Nos capítulos seguintes são apresentados os resultados: estudo das unidades ambientais 

homogêneas, caracterização da expansão urbana e da segregação socioespacial e estudo da 

relação entre esses dois processos. 
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4 Unidades Ambientais Homogêneas aplicadas ao estudo de 

Segregação Socioespacial e Expansão Urbana na Comunidade de 

Canabrava e seu Entorno 

 

O propósito de um estudo é um dos fatores que determinará as unidades ambientais 

homogêneas (UAH) a serem mapeadas em determinada área, conforme visto na seção 2.4. 

Assim sendo, para os temas segregação socioespacial e expansão urbana existem algumas 

diferenças quanto à delimitação das UAHs, apresentando também unidades semelhantes. 

Essas diferenças derivam do fato de alguns fatores impactarem diferentemente nesses dois 

temas. Vale salientar que a área de estudo (escala) determinará também os limites e a 

amplitude das UAHs, assim como a própria definição de quais UAHs serão tratadas. 

A região de Salvador onde se insere a área de estudo é conhecida como “miolo”, 

conforme já mencionado no Capítulo 1. Considerando o histórico de formação dessa 

paisagem, as relações que nela se processam e as que existem entre essa área e o município 

como um todo, foram definidas as unidades a serem mapeadas de acordo com dois propósitos 

distintos e complementares: segregação socioespacial e expansão urbana. Essas unidades 

estão apresentadas no Quadro 4.1. 

A partir da definição de UAHs a serem trabalhadas, foram escolhidos os elementos na 

imagem que possibilitaram a identificação das distintas UAHs. Apresenta-se, a seguir, a 

síntese das chaves de fotointerpretação para o mapeamento das homogenias e, na sequência, a 

aplicação do método na área de estudo. 
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Quadro 4.1 - Unidades Ambientais Homogêneas identificadas na área de estudo 

 

 

 

4.1 Síntese das chaves de fotointerpretação para o mapeamento de 

homogenias urbanas 

As unidades ambientais homogêneas (UAHs) possuem determinadas características que 

permitem ao pesquisador identificá-las numa determinada imagem obtida por sensoriamento 

remoto. Essas características são as chaves de fotointerpretação que, analisadas em conjunto e 

para cada realidade, permitem distinguir as diferentes UAHs. No Quadro 4.2, esses elementos 

foram descritos para cada UAH identificada na área de estudo. 

 

 

 

 

 

Nome Nome

Descrição Descrição

Ocupação programada Condomínio residencial

Ocupação programada com acesso restrito à área comum do condomínio 

(condomínio fechado)

Edificações residenciais

Ocupação programada com acesso livre ao conjunto de prédios ou casas

Ocupação espontânea consolidada Ocupação espontânea consolidada

Ocupação espontânea consolidada com acesso ao conjunto de 

casas não restrito

Ocupação espontânea consolidada com acesso ao conjunto de casas não 

restrito

Ocupação espontânea não consolidada Ocupação espontânea não consolidada

Ocupação espontânea com acesso ao conjunto de casas não 

restrito, não consolidada e/ou em fase de consolidação

Ocupação espontânea com acesso ao conjunto de casas não restrito, não 

consolidada e/ou em fase de consolidação

Vegetação densa Grandes áreas não construídas com acesso restrito

Resquícios de floresta ombrófila densa regenerada de porte 

arbóreo

Áreas de restrição à ocupação e circulação

Corpos d’água, brejos, terrenos com elevada declividade

Áreas não construídas Áreas não construídas com acesso restrito

Vegetação rasteira ou arbustiva, solo exposto, cercados por muros ou 

em áreas de difícil acesso

Áreas não construídas com acesso não restrito

Vegetação rasteira ou arbustiva, solo exposto

Infraestrutura de pequeno e médio porte Infraestrutura de pequeno e médio porte

Áreas de atividades econômicas e infraestrutura de pequeno 

porte como comércio, serviços, praças, quadras, locais de 

depósito de lixo, escolas, creches, postos de saúde, PSF, 

autarquia e fundações, etc

Áreas com comércio, serviços, indústria e infraestrutura de pequeno e 

médio porte; espaços de acesso restrito ocupados por uma 

infraestrutura de pequeno ou médio porte ou por construção de 

pequeno ou médio porte onde está instalada uma determinada 

atividade econômica.

Infraestrutura de grande porte Infraestrutura de grande porte

Comércio e serviços de grande porte, aterro sanitário, 

subestação de tratamento de água/esgoto, estação de 

tratamento de água, clube esportivo, universidade, vias 

estruturantes de grande porte, etc

Áreas com comércio, serviços, indústria e infraestrutura de grande porte; 

espaços de acesso restrito ocupados por uma infraestrutura de grande 

porte ou por construção de grande porte onde está instalada uma 

determinada atividade econômica.

Vegetação densa, alta declividade, brejos, corpos d’água, lotes cercados 

por muros

H

I

D

E

Ocupações residenciais formais

L

G

K2

K1

Segregação socioespacial

B

C

J

Código

B

C

Código

H

G

A

Urbanização

F
Vegetação rasteira ou arbustiva, solo exposto
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Quadro 4.2 - Unidades Ambientais Homogêneas identificadas na área de estudo 

 

Elemento da imagem Descrição

Cor e tonalidade Tons de cinza mais claros ou avermelhados.

Tamanho Normalmente ocupam áreas maiores.

Forma

Na maioria das vezes retangular, podendo também 

aparecer com outras formas regulares como 

quadrangular e linear, sendo uma grande área 

edificada cercada por muros.

Textura Lisa (homogênea).

Padrão Apresenta regularidade de acordo com sua forma.

Sombreamento
Normalmente produz pouca sombra nas áreas 

vizinhas ao condomínio.

Sítio, situação e 

associação

Normalmente dispostos em forma regular, cercado 

por muros, com proximidade ao sistema viário e 

possuindo vias internas.

Cor e tonalidade Tons de cinza mais claros ou avermelhados.

Tamanho
Cada unidade indiviualmente tem um pequeno 

porte.

Forma Retangular ou quadrangular.

Textura Lisa (homogênea).

Padrão
Retangular (com regularidade), normalmente 

dispostos com certa organização.

Sombreamento

Produz sombra, que varia a depender da altura da 

edificação e do momento do dia em que a imagem 

foi capturada.

Sítio, situação e 

associação

Dispostos em forma regular como, por exemplo, 

quadras ou enfileirados, ou com edificações 

dispersas, não estando o conjunto de prédios ou 

casas totalmente cercado por muros ou grades ou 

sem a existência de qualquer muro; proximidade 

ao sistema viário.

Cor e tonalidade
Acinzentada ou avermelhada, a depender do tipo 

de cobertura das residências.

Tamanho Pode ocupar de pequenas a grandes áreas.

Forma

Apresenta bastante variação o conjunto de casas, 

identifiacada como uma mancha densa de 

unidades, as quais, isoladas, possuem forma 

retangular.

Textura Intermediária.

Padrão
Bem variado, apresentando normalmente padrão 

aleatório ou linear.

Sítio, situação e 

associação

Normalmente situada em relevos de baixa a média 

declividade, com as casas entremeadas por becos, 

travessas e ruas mais estreitas e sinuosas.

Cor e tonalidade
Acinzentada ou avermelhada, a depender do tipo 

de cobertura das residências.

Tamanho Pode ocupar de pequenas áreas a grandes áreas.

Forma
Apresenta bastante variação, sendo, em grande 

parte das vezes, é amorfa.

Textura Rugosa.

Padrão Aleatório.

Sítio, situação e 

associação

Normalmente situada em relevos de média a alta 

declividade, ou fundos de vale, com as casas 

entremeadas por becos, travessas e ruas mais 

estreitas, podendo ocupar áreas alagadiças e com 

infraestrutura deficitária.

continua...

Ocupação 

espontânea 

consolidada      

(B)

Ocupação 

espontânea 

consolidada                  

(B)

Ocupação 

espontânea 

não 

consolidada        

(C) 

Ocupação 

espontânea 

não 

consolidada           

(C) 

UAH (macro) Alvo (UAH)
Chave de fotointerpretação

Imagem do alvo

Ocupação 

programada                                      

(A)

Condomínio 

residencial                   

(I)

Edificações 

residenciais                 

(J)
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Elemento da imagem Descrição

Cor e tonalidade Verde escuro (faixa RGB).

Tamanho Normalmente possui grandes extensões.

Forma Normalmente amorfo.

Textura Rugosa (heterogênea).

Padrão Normalmente aleatório.

Altura e profundidade Porte arbóreo.

Sítio, situação e 

associação

Normalmente presente em terrenos de mais 

elevada declividade, na margem de corpos d'água.

Cor e tonalidade

Azul, acinzentada, esverdeada e amarronzada, bem 

vaiado devido aos diferentes tipos de cobertura do 

solo que são agrupados nessa unidade.

Textura Normalmente lisa.

Sítio, situação e 

associação

Normalmente sem qualquer tipo de construção, 

muitas vezes com cobertura de vegetação.

Cor e tonalidade

Esverdeada ou acinzetada ou com tons de marron, 

a depender do tipo de ocupação do solo (vegetação 

de pequeno ou médio porte ou solo exposto).

Forma
Normalmente apresenta forma regular, muitas 

vezes retangular.

Textura Tendendo à lisa (homogênea).

Padrão Apresenta regularidade de acordo com sua forma.

Sítio, situação e 

associação

Normalmente sem qualquer tipo de construção e 

com acesso restringido por cercas e/ou muros.

Cor e tonalidade

Esverdeada ou acinzetada ou com tons de marron, 

a depender do tipo de ocupação do solo (vegetação 

de pequeno ou médio porte ou solo exposto).

Forma Irregular.

Textura Tendendo à lisa (homogênea).

Padrão Sem regularidade.

Sítio, situação e 

associação

Normalmente sem qualquer tipo de construção em 

áreas sem nenhuma barreira à circulação, em 

terrenos com baixa declividade.

Cor e tonalidade
Normalmente acinzentada, podendo apresentar 

tons variados a depender do tipo de estrutura.

Forma Tendendo à regular.

Textura Tendendo à heterogênea.

Padrão
Dispostos em áreas menores, normalmente de 

forma linear, podendo ocorrer de forma pontual.

Sítio, situação e 

associação

Normalmente próximo ao sistema viário e a áreas 

residenciais.

Cor e tonalidade
Normalmente acinzentada, podendo apresentar 

tons variados a depender da estrutura.

Forma Regular, na grande maioria retangular.

Textura Tendendo à homogênea.

Padrão

Dispostos em áreas maiores, normalmente em 

grandes quadras ou áreas em sua maioria 

retangulares.

Sombreamento Impacta na vizinhança.

Sítio, situação e 

associação

Normalmente ocupa grandes áreas sem dividir o 

mesmo espaço com outro tipo de construção, 

normalmente próximo a um sistema viário.

Nota: as imagens utilizadas neste quadro são recortes feitos no mosaico de fotografias aéreas da área de estudo, fonte: CONDER, 2006.

Grandes áreas 

não 

construídas 

com acesso 

restrito            

(K1)

Vegetação 

densa                

(D)

Áreas de 

restrição à 

ocupação e 

circulação         

(E)

Infraestrutura 

de grande 

porte             

(H)

Infraestrutura 

de grande 

porte              

(H)

Áreas não 

construídas      

(F)

Áreas não 

construídas 

com acesso 

restrito           

(K2)

Áreas não 

construídas 

com acesso não 

restrito                                 

(L)

Infraestrutura 

de pequeno e 

médio porte          

(G)

Infraestrutura 

de pequeno e 

médio porte 

(G)

UAH (macro) Alvo (UAH)
Chave de fotointerpretação

Imagem do alvo

... continuação
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Como existem unidades ambientais homogêneas que possuem diversos tipos de feições, 

como é o caso das “áreas de restrição à ocupação e circulação”, para a qual foi atribuído o 

código “E” com fins de classificação, foram utilizados também outros elementos relacionados 

às chaves de fotointerpretação que auxiliaram na delimitação dessas áreas, tais como 

hipsometria e hidrografia. Essa UAH envolve áreas cobertas com corpos d‟água, brejos e 

terrenos com elevada declividade. Em função disso, essa unidade pode ter cores e tonalidades 

bem variadas – tais como tons de azul para os corpos d‟água e de marrom, verde ou laranja 

para terrenos com elevada declividade –, assim como todas possuem textura em geral lisa e 

normalmente não possuem construções, não sendo tais elementos bastantes para a 

identificação da UAH. Sendo assim, foi necessário verificar a hidrografia e a hipsometria para 

identificar essas distintas feições. 

Existem UAHs de mais fácil identificação, como é o caso da UAH “Condomínio 

residencial”. Esta é identificada pela conjunção, em geral, de alguns elementos, descritos no 

Quadro 4.2. A conjunção desses elementos possibilitou a identificação dessa UAH na imagem 

e diferenciação de outra unidade, como, por exemplo, em relação às “Edificações 

residenciais”, a qual se distingue quanto ao elemento “situação”, pois estas últimas não 

possuem muros nem grades cercando todo o conjunto de edificações, não impondo restrição 

de acesso ao conjunto de edificações. 

Conforme pode ser observado pelo descrito no Quadro 4.2, não é possível a 

identificação de uma determinada UAH com o uso de apenas um elemento de 

fotointerpretação. Esses elementos foram analisados em conjunto e, muitas vezes, houve a 

necessidade de análise de outros temas associados, como a hidrografia e o relevo. Esse 

método foi aplicado para identificar as UAHs na área de estudo, apresentado na seção a 

seguir. 

 

4.2 Aplicação do método na área de estudo 

A escolha dos elementos de fotointerpretação para a identificação das homogenias na 

área da comunidade de Canabrava e seu entorno foi balizada pelas características ambientais e 

socioeconômicas da região estudada. Analisando a dinâmica que se verifica no processo em 

curso de expansão urbana e segregação socioespacial, com a utilização dessas chaves, foram 

identificadas dez UAHs, listadas no Quadro 4.1. 
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A variação de número de UAH para os temas urbanização e segregação socioespacial 

decorre da pertinência de cada unidade em relação aos mesmos. Quanto ao processo de 

segregação socioespacial, a UAH “Condomínio residencial” evidencia uma maior segregação 

do que a unidade “Edificações residenciais”, tendo em vista que aquela, por se tratar de 

condomínio fechado cercado por muros, possui acesso restrito à área comum do condomínio, 

enquanto que nesta última o acesso não é restrito. Quanto ao tema urbanização, como essas 

duas unidades tem influência semelhante, pois representam avanço de ocupação programada 

residencial formal, não se faz necessário sua distinção, sendo ambas enquadradas como uma 

unidade apenas, denominada “Ocupação programada”. 

A unidade “vegetação densa” refere-se aos resquícios de vegetação de mata atlântica de 

porte arbóreo existentes na área. As “Áreas de restrição à ocupação e circulação” abrangem os 

corpos d‟água, brejos e terrenos com elevada declividade; quanto a este último, são 

classificados assim os terrenos cuja declividade é superior a 30%, sendo as áreas de encostas, 

que impõem restrição à ocupação, conforme definição da Lei 7.400/2008 (PDDU de 

Salvador), no inciso I, artigo 247
9
. Essas unidades possuem influência distinta quanto aos dois 

processos em questão, pois se constituem em “vazios urbanos”, ou seja, áreas propícias à 

expansão da área construída da cidade. Entretanto, neste estudo, quanto à expansão urbana, 

optou-se por não agrupá-las numa única unidade, para se ter melhor noção do grau de redução 

da vegetação densa na área. Vale destacar que as “áreas de restrição à ocupação e circulação”, 

devido às suas características, impõem maiores restrições à ocupação e, por consequência, à 

expansão urbana por serem de difícil ocupação e requerer, para tal, vultosos investimentos em 

adequação do terreno. Quanto ao tema segregação socioespacial, essas áreas foram 

enquadradas como apenas uma unidade denominada “Grandes áreas não construídas com 

acesso restrito”. Vale destacar que grande parte da vegetação densa ocupa áreas de elevada 

declividade, as quais se classificariam como “de restrição à ocupação e circulação”, entretanto 

neste trabalho foi dado preferência à classificação do que se encontra visível na superfície, 

observado através de uma imagem de SR, isto é, à vegetação densa. 

                                                 

9 A Lei 8.167/2012, que dispõe sobre a Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo do Município de 

Salvador, em seu Apêndice 1, define área de encosta como possuindo declividade igual ou superior a 45%; no 

presente trabalho, contudo, foi adotado o percentual de superior a 30% de acordo como o PDDU de Salvador. 
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As áreas não construídas, em menores extensões, podem ser ocupadas por vegetação 

rasteira ou arbustiva ou não ter qualquer tipo de cobertura (solo exposto ou desnudo). Tais 

áreas foram agrupadas na unidade “Áreas não construídas” em relação ao tema urbanização, 

por possuírem semelhante significado. Entretanto, o acesso a essas áreas, que pode ser restrito 

ou não, influencia distintamente quanto à segregação socioespacial, fazendo com que seja 

subdividida em duas unidades, a saber: “Áreas não construídas com acesso restrito” e “Áreas 

não construídas com acesso não restrito”. A restrição de acesso pode ser devido à existência 

de muros ou à dificuldade de acesso devido a barreiras naturais, por exemplo, relevo ou 

hidrografia. 

As demais UAHs são semelhantes em relação aos dois temas, por apresentarem 

significados apropriados em relação a cada um que justifique sua existência. A unidade 

“Ocupação espontânea consolidada” é composta por edificações de ocupação espontânea 

(informal) que surgiram já faz um longo período de tempo, as quais possuem acesso livre. A 

“Ocupação espontânea não consolidada”, normalmente mais recente do que a anterior, 

também é informal e de acesso livre, podendo ser não consolidada ou estar em fase de 

consolidação; normalmente essa unidade ocupa terrenos de mais elevada declividade e áreas 

alagadiças de fundos de vale, conforme demonstrado no exemplo da Figura 4.1. 

A unidade “Infraestrutura de pequeno e médio porte” abrange as atividades econômicas 

(comércio, serviços e indústria) ou atividades institucionais de porte médio ou pequeno e 

infraestruturas construídas, tais como praças, quadras esportivas, locais de depósito de lixo e 

vias de pequeno porte. A UAH “Infraestrutura de grande porte” pode ter diversos tipos de 

ocupação, tais como aterro sanitário, subestação de tratamento de água/esgoto, estação de 

tratamento de água, estádio de futebol, construções de grande porte que abrigam atividades 

econômicas diversas (comércio, indústria, serviços) ou atividades institucionais e grandes 

infraestruturas, tais como uma via de alta velocidade. A proporção de ocupação dessas 

unidades variou muito no período de 1976 a 2013, conforme é demonstrado nas seções 

seguintes. 
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Figura 4.1 - Exemplos do processo de ocupação informal de vales e encostas 

 

4.2.1 Unidades Ambientais Homogêneas na área de estudo em 1976 

A ocupação da área de estudo se deu a partir da década de 1970, conforme já 

mencionado na Introdução deste trabalho. O momento em 1976 se deu no período inicial de 

existência do “lixão” na área, pois os resíduos sólidos começaram a ser aí descartados, sem 

qualquer tratamento, a partir de 1973, por decisão administrativa da Prefeitura Municipal, 

conforme aponta Pangea (2010). Nesse período, a área estava praticamente desabitada, com 

poucas construções pontuais, conforme pode ser observado no Mapa de Homogenias de 1976, 

Figura 4.2. 
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Figura 4.2 - Mapa de Unidades Ambientais Homogêneas na área de estudo em 1976 

 

A distribuição das homogenias urbanas, com respectiva área ocupada, é demonstrada na 

Tabela 4.1. Esta tabela apresenta a área ocupada por UAH para a comunidade de Canabrava, 

seu entorno e a área de estudo como um todo. 
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Tabela 4.1 - Unidades Ambientais Homogêneas na área de estudo em 1976 

 

 

A representação da distribuição das UAHs na área de estudo na  Gráfico 4.1 possibilita 

visualizar o predomínio da unidade “vegetação densa”, representada pela letra “D”, ocupando 

quase 140 ha, correspondendo à metade da área aproximadamente, seguido pela unidade 

“Áreas não construídas com acesso não restrito”, representada pela letra “L”, que naquele 

momento ocupava pouco mais de 90 ha. Nesse mesmo gráfico percebe-se que praticamente 

inexistiam ocupações residenciais. 

 

 

Gráfico 4.1 - Área ocupada por UAH na área de estudo em 1976 

 

Ao se fazer a análise em termos proporcionais para a comunidade e seu entorno 

separadamente, observando-se o Gráfico 4.2, percebe-se que a abrangência da unidade 

“Vegetação densa” era muito maior na área da comunidade, acima de 70%, em relação às 

demais unidades. Não foram identificadas ocupações residenciais de qualquer tipo na área da 

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

B Ocupação espontânea consolidada                -                         -                   -                       -                -                         -   

C Ocupação espontânea não consolidada                -                         -                 0,1                   0,0            0,1                     0,0 

D Vegetação densa            34,2                   74,0           102,0                 45,1        136,3                   50,0 

E Áreas de restrição à ocupação e circulação              3,9                     8,4             26,3                 11,6          30,1                   11,1 

G Infraestrutura de pequeno e médio porte                -                         -                 2,2                   1,0            2,2                     0,8 

H Infraestrutura de grande porte                -                         -               12,2                   5,4          12,2                     4,5 

I Condomínio residencial                -                         -                   -                       -                -                         -   

J Edificações residenciais                -                         -                 0,2                   0,1            0,2                     0,1 

K2 Áreas não construídas com acesso restrito                -                         -                   -                       -                -                         -   

L Áreas não construídas com acesso não restrito 8,2             17,6                  83,3            36,8                         91,4                   33,5 

Total 46,2           100,0                226,3          100,0                     272,6                 100,0 

Código UAH

Comunidade de Canabrava
Entorno da comunidade de 

Canabrava
Área de estudo
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comunidade nem infraestruturas construídas na escala das imagens observadas, que era de 

1:10.000. 

 

 

Gráfico 4.2 - Proporção de área ocupada por UAH na comunidade e seu entorno em 1976 

 

No entorno da comunidade, a representativa da unidade “vegetação densa” também era 

maior (aproximadamente 45%), seguido de perto das “Áreas não construídas com acesso não 

restrito”, que ocupada aproximadamente 37% da área do entorno, conforme pode ser 

observado no Gráfico 4.2. Já existia, embora numa área bem reduzida, infraestruturas 

construídas de pequeno e médio porte (G), ocupações espontâneas não consolidadas (C) e 

edificações residenciais (E), que quase não são perceptíveis nos Gráfico 4.1 e Gráfico 4.2. 

Essas unidades podem ser visualizadas no mapa da Figura 4.2, de forma pontual, na porção 

norte e central da área. Nesse momento, existiam duas áreas de infraestrutura de grande porte 

(H), sendo uma ao sul, que correspondia à porção da Av. Luís Viana, limite sul da área de 

estudo, e outra ao Norte, correspondente ao então “lixão” de Canabrava, conforme pode ser 

observado na Figura 4.2. A situação mudou muito na área após 1976, o que será tratado nas 

seções seguintes. 

 

4.2.2 Unidades Ambientais Homogêneas na área de estudo em 1992 

De 1976 para 1992 houve uma grande mudança na configuração das UAHs na área de 

estudo. Em 1992 a área já vinha sendo bastante ocupada, conforme pode ser observado no 

mapa da Figura 4.3. 
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Figura 4.3 - Mapa de Unidades Ambientais Homogêneas na área de estudo em 1992 

 

O “lixão” a céu aberto estava em plena atividade em 1992, conforme é apresentada uma 

imagem na Figura 4.4a, e junto com o Estádio Manoel Barradas (Barradão), inaugurado em 



97 

 

1986, formavam a grande mancha de infraestrutura de grande porte ao norte da área de 

estudo. A área da comunidade passou a ser ocupada por parcela significativa de pessoas que 

sobreviviam da coleta espontânea do lixo, conhecidas como “badameiros”, conforme exemplo 

apresentado na Figura 4.4b. 

 

 

Figura 4.4 - Fotos do “lixão” de Canabrava e dos “badameiros” 

 

A distribuição das homogenias urbanas em 1992, com respectiva área ocupada, é 

demonstrada na Tabela 4.2. 

Ao se observar o Gráfico 4.3, observa-se que a área de estudo passa a ser ocupada por 

todas as UAHs apresentadas, sendo que a “Ocupação espontânea consolidada”, representada 

pela letra “B”, ainda é quase inexistente. A “Vegetação densa” (D) ainda é predominante, mas 

outras unidades passam a ocupar também grandes áreas, como é o caso da “Infraestrutura de 

grande porte” (H), devido principalmente à área do “lixão” e a do “Barradão”, e das “Áreas 

não construídas com acesso não restrito” (L). 
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Tabela 4.2 - Unidades Ambientais Homogêneas na área de estudo em 1992 

 

 

 

Gráfico 4.3 - Área ocupada por UAH na área de estudo em 1992 

 

Partindo-se para a análise da comunidade e do seu entorno separadamente, observa-se 

um padrão distinto na distribuição das UAHs, conforme pode ser observado na Gráfico 4.4. 

Na comunidade, há predomínio da unidade “Ocupação espontânea não consolidada” (C) 

representando mais de 60% da área. Essa é composta pelas ocupações informais não 

consolidadas e/ou em fase de consolidação, sendo que parcela significativa de sua população 

sobrevivia da coleta espontânea do lixo sem qualquer capacitação técnica. A segunda unidade 

que aparece abrangendo maior porção de área, quase 20%, é a de “Áreas de restrição à 

ocupação e circulação” (E), que corresponde às áreas declivosas e de fundo de vale do vale do 

rio Mocambo. Destaca-se, ainda, a expressiva redução que sofreu a cobertura por “Vegetação 

densa” (D) e por “Áreas não construídas com acesso não restrito” (L). 

 

Área           

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área         

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       (ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

B Ocupação espontânea consolidada                    -                          -                   0,1                       0,1                  0,1                   0,0 

C Ocupação espontânea não consolidada                30,8                     66,5                 0,2                       0,1                31,0                 11,4 

D Vegetação densa                  1,6                       3,5               64,4                     28,5                66,0                 24,2 

E Áreas de restrição à ocupação e circulação                  9,0                     19,4               16,2                       7,2                25,2                   9,3 

G Infraestrutura de pequeno e médio porte                  0,3                       0,6                 5,9                       2,6                  6,2                   2,3 

H Infraestrutura de grande porte                  0,3                       0,7               51,6                     22,8                51,9                 19,0 

I Condomínio residencial                    -                          -                   9,1                       4,0                  9,1                   3,3 

J Edificações residenciais                    -                          -                 14,8                       6,5                14,8                   5,4 

K2 Áreas não construídas com acesso restrito                    -                          -                 22,0                       9,7                22,0                   8,1 

L Áreas não construídas com acesso não restrito 4,3                 9,2                     41,9             18,5                                  46,2                 16,9 

Total 46,2               100,0                 226,3           100,0                              272,6               100,0 

Código UAH

Comunidade de Canabrava
Entorno da comunidade de 

Canabrava
Área de estudo
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Gráfico 4.4 - Área ocupada por UAH na comunidade e seu entorno em 1992 

 

No entorno da comunidade, conforme pode ser observado no Gráfico 4.4, há ainda 

predomínio da “Vegetação densa” (D), ocupando quase 30% da área, acompanhado de perto 

da “Infraestrutura de grande porte” (H), representando pouco mais de 20%, e pelas “Áreas 

não construídas com acesso não restrito” (L), ocupando pouco menos de 20% da área em 

questão. Em 1992, já aparecem “Ocupações programadas”, concentradas mais na porção 

central e sul da área, conforme pode ser visto no mapa da Figura 4.3. Vale destacar que nesse 

ano existiam muitos prédios sendo construídos na área e, por não estarem prontos e, em 

virtude disso, ainda não se constituírem como residências, foram classificados como “Áreas 

não construídas com acesso restrito” (K2)
10

. Vale salientar, entretanto, que nem todas as áreas 

assim classificadas se constituíam como áreas com construções em andamento. 

Tomando-se como parâmetro apenas as áreas construídas, representadas pelos códigos 

“B”, “C”, “G”, “H”, “I” e “J”, para a comunidade e seu entorno, é possível visualizar melhor 

o tipo predominante de ocupação de solo que passa a ocorrer, conforme pode ser observado 

no Gráfico 4.5. Observa-se que a comunidade era ocupada quase que totalmente por 

“Ocupação espontânea não consolidada” (C). Já no entorno, destaca-se a predominância da 

“Infraestrutura de grande porte” (H), devido principalmente à área do “lixão”, conforme pode 

                                                 

10 As áreas onde havia construção de prédios não foram enquadradas como ocupação programada pelo fato de 

ainda não se constituírem residências; elas também não foram consideradas como infraestruturas pelo fato de 

que não iriam se constituir como tal após o término da obra; destarte, optou-se por enquadrar essas áreas 

como “Áreas não construídas com acesso restrito”, uma vez que não havia construções prontas e o acesso a 

tais áreas ser restrito justamente pelo fato de estarem sendo construídas obras de engenharia. 



100 

 

ser observado no mapa da Figura 4.3. Aparecem ocupando proporção significativa de área as 

“Edificações Residenciais” (J), aproximando-se dos 20%. Observa-se que praticamente 

inexistiam ocupações informais no entorno da comunidade nesse período. Vale destacar o 

desenvolvimento de atividades de comércio e serviços, enquadrados na UAH “Infraestrutura 

de pequeno e médio porte” (G), que ocupavam por volta de 10% das áreas construídas no 

entorno. Para ver a tabela que originou o Gráfico 4.5 ver Apêndice I, Tabela I. 

 

 

Gráfico 4.5 - Proporção de área construída ocupada por UAH na comunidade e seu entorno em 1992 

 

 

4.2.3 Unidades Ambientais Homogêneas na área de estudo em 2006 

Em 1998, o “lixão” de Canabrava é desativado e transformado em aterro sanitário 

controlado pelo poder público, conforme Pangea (2010), denominado “Aterro Metropolitano 

Centro”; imagens desse aterro podem ser vistas na Figura 4.5.  Assim sendo, 2006 está na fase 

pós-“lixão”. 

Em 2006, a área de estudo já se encontra mais ocupada tanto por infraestruturas quanto 

por ocupações formais e informais. Muitas das “Ocupações espontâneas não consolidadas”, 

em virtude do tempo e de alguma melhoria de infraestrutura, consolidaram-se e, por isso, 

passaram a ser classificadas como “Ocupações espontâneas consolidadas”. Há uma mudança 

significativa na distribuição das homogenias pela área, conforme pode ser visto no mapa da 

Figura 4.6. 
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Figura 4.5 - Fotos do aterro sanitário controlado no bairro de Canabrava 

 

A Tabela 4.3, a seguir, apresenta a distribuição das homogenias urbanas em 2006, com 

as respectivas áreas ocupadas para a comunidade, o entorno e a área de estudo como um todo. 

 

Tabela 4.3 - Unidades Ambientais Homogêneas na área de estudo em 2006 

 

Área            

(ha)

Área ocupada 

em relação 

ao total da 

área                       

(%)

Área           

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área           

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

B Ocupação espontânea consolidada                10,5                22,7                  0,9                     0,4                11,4                    4,2 

C Ocupação espontânea não consolidada                24,8                53,6                  0,1                     0,0                24,9                    9,1 

D Vegetação densa                  1,2                  2,6                65,9                   29,1                67,1                  24,6 

E Áreas de restrição à ocupação e circulação                  5,7                12,4                  8,7                     3,8                14,4                    5,3 

G Infraestrutura de pequeno e médio porte                  0,3                  0,6                  8,8                     3,9                  9,1                    3,3 

H Infraestrutura de grande porte                  0,5                  1,2                64,3                   28,4                64,8                  23,8 

I Condomínio residencial                  0,0                  0,1                16,9                     7,5                17,0                    6,2 

J Edificações residenciais                    -                      -                  15,8                     7,0                15,8                    5,8 

K2 Áreas não construídas com acesso restrito                    -                      -                    7,6                     3,3                  7,6                    2,8 

L Áreas não construídas com acesso não restrito 3,1                6,7                37,4              16,5                                 40,5                  14,9 

Total 46,2              100,0            226,3            100,0                             272,6                100,0 

Código UAH

Comunidade de Canabrava
Entorno da comunidade de 

Canabrava
Área de estudo
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Figura 4.6 - Mapa de Unidades Ambientais Homogêneas na área de estudo em 2006 

 

O Gráfico 4.6 possibilita uma melhor visualização das UAHs na área de estudo como 

um todo. Observa-se que a área ocupada pela unidade “Infraestrutura de grande porte” (H) 

chega a se aproximar da área ocupada pela “Vegetação densa” (D), sendo que essas são as 
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unidades que predominam na área de estudo. Ainda é bastante significativa a área ocupada 

por “Áreas não construídas com acesso não restrito” (L). As ocupações formais e informais 

também já passam a ocupar áreas maiores. 

 

 

Gráfico 4.6 - área ocupada por UAH na área de estudo em 2006 

 

A análise separada da comunidade e do seu entorno possibilita visualizar como o padrão 

entre a distribuição das UAHs permanece distinto entre essas duas áreas, conforme pode ser 

observado no Gráfico 4.7. Enquanto na comunidade de Canabrava há predomínio da unidade 

“Ocupação espontânea não consolidada” (C), com mais da metade da área, seguida pela 

“Ocupação espontânea consolidada” (B), em mais de 20%, no seu entorno predominam ainda 

“Vegetação densa” (D) e “Infraestrutura de grande porte” (H), com aproximadamente 30% da 

área cada uma. Percebe-se ainda que as UAHs estão mais bem distribuídas no entorno da 

comunidade, enquanto que nesta predominam apenas duas (B e C), as quais somadas 

ocupavam mais de 70% da área. 

 

 

Gráfico 4.7 - Proporção de área ocupada por UAH na comunidade e seu entorno em 2006 
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A forma como vem se consolidando a ocupação do solo na comunidade e seu entorno é 

mais perceptível ao analisar as áreas construídas em 2006, conforme representado no Gráfico 

4.8. Percebe-se, ao observar esse gráfico, que a unidade “Ocupação espontânea consolidada” 

(B) passa a ocupar percentual significativo das áreas construídas na comunidade, próximo aos 

30%, onde ainda há grande predomínio das “Ocupações espontâneas não consolidadas” (C). 

Tal situação indica que vem ocorrendo a consolidação das ocupações informais na área. 

Quanto ao entorno, a “Infraestrutura de grande porte” (H) ocupa mais da metade das áreas aí 

construídas. Ganha representatividade também o “Condomínio Residencial” (I) que passa a 

ocupar maior proporção de área em relação às “Edificações residenciais” (J). A tabela II que 

originou o Gráfico 4.8 está apresentada no Apêndice I. 

 

 

Gráfico 4.8 - Proporção de área construída ocupada por UAH na comunidade e seu entorno em 2006 

 

4.2.4 Unidades Ambientais Homogêneas na área de estudo em 2013 

Em 2013, sete anos após o período anterior, o padrão de distribuição das homogenias 

urbanas na área se mantém, com algumas alterações importantes. Conforme pode ser 

observado no mapa da Figura 4.7, há uma distribuição de todas as UAHs por toda a área de 

estudo. 

Grandes áreas de “Vegetação densa” e “Áreas não construídas com acesso não restrito” 

se mantêm na porção central (mais para o norte) da área de estudo em 2013, conforme pode 

ser visualizado na Figura 4.7. Imagens com exemplos dessas áreas podem ser visualizadas na 

Figura 4.8 (fotos “a” e “b”). Ocorreu também aumento de ocupações programadas e se 

consolida a significativa presença de “Infraestrutura de pequeno e médio porte” 

principalmente no sul da área, cujo exemplo pode ser visto na Figura 4.8c. Nota-se que 
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permanece a grande presença, ao sul e principalmente ao norte, de “Infraestrutura de grande 

porte”, que tem um exemplo apresentado na Figura 4.8d. Essa unidade ao sul corresponde à 

área da Av. Luís Viana e de um centro universitário. 

 

 

Figura 4.7 - Mapa de Unidades Ambientais Homogêneas na área de estudo em 2013 



106 

 

 

Figura 4.8 - Fotos de exemplos de UAHs não residenciais no entorno de Canabrava 

 

A Tabela 4.4 apresenta as UAHs na comunidade e seu entorno em 2013. Analisando-se 

essa tabela percebe-se que só não existem dois tipos de unidades presentes na comunidade, as 

representadas pelos códigos “J” e “K2”. No entorno aparecem todos os tipos de homogenias. 

Vale destacar que a pequena área que aparece como de “Condomínio residencial” na 

comunidade é um prolongamento de um condomínio existente no entorno, cortado pelo limite 

estabelecido para a comunidade; pode-se considerar, portanto, que não existe esse tipo de 

unidade na comunidade. Da mesma forma, a também reduzida área de “Infraestrutura de 

grande porte” na comunidade é o prolongamento do Aterro Sanitário de Canabrava, 

considerando-se também a não existência deste tipo de unidade na área. 

O Gráfico 4.9 permite visualizar que a “Infraestrutura de grande porte” (H) passa a 

ocupar a maior área. Muitas áreas que eram antes de “Vegetação densa” (D) transformaram-se 

em “Áreas não construídas com acesso não restrito” (L), conforme pode ser observado na 

comparação do mapa de unidades ambientais homogêneas de 2013 (Figura 4.7) com o mapa 

de 2006 (Figura 4.6). Esta última unidade passou a ocupar a segunda maior área, seguida 

agora pela “Vegetação densa”. Vale destacar o aumento significativo que ocorreu na área 

ocupada por “Condomínios residenciais” (I). 
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Tabela 4.4 - Unidades Ambientais Homogêneas na área de estudo em 2013 

 

 

 

Gráfico 4.9 - Área ocupada por UAH na área de estudo em 2013 

 

O padrão de distribuição das UAHs entre a comunidade e seu entorno se mantém bem 

distinto em 2013, conforme pode ser observado no Gráfico 4.10. A comunidade continua 

sendo predominantemente ocupada por Ocupações informais (“B” e “C”). Com menor 

representatividade, ainda aparecem as unidades “Áreas de restrição à ocupação e circulação” 

(E) – áreas de encostas e do vale do rio Mocambo –, “Áreas não construídas com acesso não 

restrito” (L) e muito pouco de “Vegetação densa” (D). 

Na área da comunidade aparece, num espaço relativamente reduzido, “Infraestrutura de 

pequeno e médio porte”, representada por atividades de comércio e serviços locais, como 

mostrado na Figura 4.9. No entorno da comunidade, predominam a “Infraestrutura de grande 

porte” (H), “Áreas não construídas com acesso não restrito” e “Vegetação densa”. A ocupação 

programada – unidades representadas pelas letras “I” e “J” – passa a se aproximar dos 20% de 

Área           

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área         

(ha)

Área ocupada em 

relação ao total da 

área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

B Ocupação espontânea consolidada                 10,5                     22,7               0,9                           0,4          11,4                   4,2 

C Ocupação espontânea não consolidada                 25,8                     55,8               0,8                           0,3          26,6                   9,8 

D Vegetação densa                   1,2                       2,6             47,0                         20,8          48,2                 17,7 

E Áreas de restrição à ocupação e circulação                   4,8                     10,5               8,1                           3,6          12,9                   4,7 

G Infraestrutura de pequeno e médio porte                   0,3                       0,6             10,2                           4,5          10,5                   3,9 

H Infraestrutura de grande porte                   0,5                       1,2             64,6                         28,5          65,1                 23,9 

I Condomínio residencial                   0,2                       0,5             24,4                         10,8          24,6                   9,0 

J Edificações residenciais                     -                           -               15,8                           7,0          15,8                   5,8 

K2 Áreas não construídas com acesso restrito                     -                           -                 6,4                           2,8            6,4                   2,3 

L Áreas não construídas com acesso não restrito 2,8                  6,1                      48,2            21,3                                51,0                 18,7 

Total 46,2                100,0                  226,3          100,0                            272,6               100,0 

Código UAH

Comunidade de Canabrava
Entorno da comunidade de 

Canabrava
Área de estudo
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ocupação do entorno, conforme é apresentado um exemplo de “Condomínio residencial” 

Figura 4.9. 

 

 

Gráfico 4.10 - Proporção de área ocupada por UAH na comunidade e seu entorno em 2013 

 

 

Figura 4.9 - Foto Vista da Rua Artêmio Castro Valente com exemplos de ocupação programada, ocupação 

espontânea e infraestrutura de pequeno e médio porte 

 

A análise das UAHs de áreas construídas em 2013 é possibilitada pelo Gráfico 4.11. 

Percebe-se através desse gráfico que, na comunidade de Canabrava em 2013, se mantém a 

predominância de ocupações informais, em sua maior parte não consolidada ou em fase de 

consolidação, simbolizada pela letra “C”. No entorno ganha destaque, além da “Infraestrutura 
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de grande porte” (H), que é predominante, o “Condomínio residencial” (I) que passa a ocupar 

pouco mais de 20% das áreas aí construídas. Para ver a tabela que originou o Gráfico 4.11 ver 

Apêndice I, Tabela III. 

 

 

Gráfico 4.11 - Proporção de área construída ocupada por UAH na comunidade e seu entorno em 2013 

 

A análise dos quatro períodos apresentados anteriormente demonstra a dinâmica que 

ocorreu na área nesse interstício de 37 anos. A fim de ter uma melhor compreensão dessa 

evolução na distribuição das diferentes homogenias urbanas no espaço estudado, apresenta-se, 

na próxima seção, a análise conjunta e comparativa desses diferentes momentos considerados. 

 

4.2.5 Síntese da evolução das Unidades Ambientais Homogêneas na área de estudo de 

1976 a 2013 

Entre 1976 e 2013 ocorreram grandes mudanças na área de estudo na distribuição das 

diferentes homogenias urbanas. A área ocupada, em hectares, por UAH nesse período de 

tempo é demonstrada no Gráfico 4.12. Ao se observar esse gráfico, nota-se que, em 1976, a 

“Vegetação densa” (D) predominava ocupando quase 140 hectares de uma área total com 

aproximadamente 273 hectares, ou seja, quase metade da área. Em segundo lugar, ocupando 

uma área bastante expressiva, aparece a unidade “Áreas não construídas com acesso não 

restrito” (L). A área construída era insignificante nesse período, o que demonstra que a área se 

constituía como um grande “vazio urbano” na época. 
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Gráfico 4.12 - Área ocupada por UAH na área de estudo de 1976 a 2013 

 

A análise do Gráfico 4.12 ainda permite observar que a área ocupada por vegetação 

densa foi reduzindo significativamente ao longo do tempo em toda a área de estudo. De 1976 

a 1992, essa área foi reduzida para pouco mais da metade, tendo um acréscimo pouco 

significativo até 2006 para, em seguida, apresentar nova redução até 2013. Outra unidade que 

apresentou redução significativa foi a de “Áreas não construídas com acesso não restrito”. De 

1976 para 1992, sua área reduziu de pouco mais de 90 para menos de 50 hectares. Essa área 

permaneceu reduzindo até 2006, para depois apresentar um aumento até 2013. 

A evolução na proporção da área ocupada por UAH de 1976 a 2013, tanto na área de 

estudo no geral, como na comunidade de Canabrava e seu entorno, está representada no 

Gráfico 4.13. A ocupação da comunidade de Canabrava e seu entorno se iniciou por 

diferentes processos, sendo que essa diferenciação foi se aprofundando ao longo do tempo. Na 

comunidade, o processo de ocupação se deu de forma predominantemente informal, enquanto 

que no seu entorno ocorreu formalmente, com instalação de infraestruturas e ocupações 

programadas. Assim sendo, as ocupações informais, representadas pelas letras “B” e “C”, que 

aparecem nos gráficos da área de estudo de 1992 a 2013 ocorrem quase que totalmente na 

área da comunidade de Canabrava. 

Analisando-se o Gráfico 4.13 referente à comunidade de Canabrava, em conjunto com a 

sequência de mapas de homogenias (Figura 4.2, Figura 4.3, Figura 4.6 e Figura 4.7), observa-

se que, de 1976 para 1992, houve redução drástica da cobertura de vegetação densa e passou a 

predominar as ocupações espontâneas não consolidadas. As “Áreas de restrição à ocupação e 

circulação” (E) apresentaram um aumento nesse mesmo período devido à redução da 
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vegetação densa, pois alguns terrenos com elevada declividade, que estavam cobertos com 

vegetação densa em 1976, passaram a não mais estar em 1992. 

 

 

Gráfico 4.13 - Proporção de área ocupada por UAH na comunidade de Canabrava, seu entorno e na área de 

estudo total de 1976 a 2013 

 

A redução de “Vegetação densa” (D) também foi muito significativa no entorno da 

comunidade de 1976 para 2013, conforme pode ser visto no Gráfico 4.13. A unidade que 

apresentou o maior crescimento em área foi a “Infraestrutura de grande porte” (H), em função 

da implantação do aterro sanitário controlado (antigo “lixão”) – o qual ocupou áreas 

anteriormente cobertas por vegetação arbórea e de pequeno e médio porte –, da construção do 

Estádio Manoel Barradas (Barradão) e da implantação de um centro universitário ao sul, nas 

margens da Av. Luís Viana (Av. Paralela). Essa via de alta velocidade, também uma 

infraestrutura de grande porte, limite sul da área de estudo, já existia em 1976 – quando estava 

sendo implantada – e corresponde, junto com o “lixão”, às únicas áreas de infraestrutura de 

grande porte que existiam naquele ano. O aumento verificado na “Infraestrutura de pequeno e 
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médio porte” (G), de 1976 a 1992, deveu-se à implantação de atividades de comércio e 

serviços, principalmente na porção central e sul do entorno. 

No entorno da comunidade de Canabrava ainda existem significativas áreas de 

“Vegetação densa” (D) e “Áreas não construídas com acesso não restrito” (L), as quais, 

somadas, ocupam pouco mais de 40% da referida área. Essa proporção vem sendo 

drasticamente reduzida desde 1976, conforme pode ser constatado no Gráfico 4.13. Tais 

unidades se constituem como “vazios urbanos”, nas quais vem se dando o avanço da mancha 

urbana, que se mostrou mais intensa a partir de 1992, com a expansão de ocupações 

programadas e de infraestruturas de portes variados, conforme está representado no mapa da 

Figura 4.10
11

. Sendo assim, nota-se a ação do mercado imobiliário que passou a ver nesse 

espaço, até então desabitado, uma nova fonte de lucro. 

As áreas com vegetação densa e as não construídas com acesso não restrito também 

foram ocupadas, em menor proporção, por ocupações espontâneas de 1992 a 2013, como 

pode ser visualizado no mapa da Figura 4.10. Isso ocorreu em vários locais dentro da 

comunidade e na porção central do entorno. Nota-se que a retirada da vegetação densa, sem a 

substituição por ocupações de qualquer tipo ou por infraestruturas, originando áreas não 

construídas (E, K2 ou L), foi muito expressiva no entorno em geral, com maiores áreas na sua 

porção central (mais para o norte). 

De 1992 para 2013, parte das ocupações espontâneas não consolidadas, situadas nas 

imediações das ruas principais existentes na área, ao longo dos espigões, consolidaram-se no 

tempo passando a se enquadrar na unidade “Ocupação espontânea consolidada” (B), o que 

pode ser constatado pela Figura 4.10. A porção que continua “não consolidada” ou “em fase 

de consolidação” são as ocupações situadas nas encostas e nos fundos de vale, que foram, em 

sua maioria, sendo ocupados após os espigões a partir da década de 1970. Isso explica a 

redução das “Áreas de restrição à ocupação e circulação” de 1992 a 2013, representada na 

                                                 

11 Na elaboração desse mapa, em virtude do que se propunha a analisar, não se mostrou necessário 

representar as áreas nas quais não houve mudança de UAH, assim como as seguintes mudanças: de um tipo de 

ocupação programada (I ou J) para o outro tipo; de um tipo de área não construída (E, K2 ou L) para outro tipo, 

exceto casos de redução de vegetação densa (de D para E, K2 ou L). Da mesma forma, o ano de 1976 não foi 

considerado pelo fato de a área estar ocupada predominantemente por vegetação densa e áreas não 

construídas, o que não possibilitaria a verificação da mudança entre os outros tipos de UAHs, muitas das quais 

não existiam nessa região nesse período. 
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Figura 4.10, com esse avanço da ocupação informal em áreas com precária ou nenhuma 

infraestrutura urbana, cuja situação é relativamente melhor nas partes que a ocupação está em 

fase de consolidação. Exemplos desse tipo de ocupação podem ser vistos na Figura 4.11. 

 

 

Figura 4.10 - Mapa de evolução das Unidades Ambientais Homogêneas de 1992 a 2013 
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Figura 4.11 - Foto Exemplos de ocupações espontâneas não consolidadas em áreas de restrição à ocupação e 

circulação 

 

A mudança de ocupações residenciais (B ou J) para infraestrutura de pequeno e médio 

porte (G) não foi verificada na área de estudo de 1992 a 2013, tendo ocorrido em locais 

isolados nos seus arredores. Nesse mesmo período, a substituição de ocupação espontânea não 

consolidada ou infraestrutura de pequeno e médio porte por áreas não construídas houve em 

apenas uma diminuta área no entorno e em dois pontos isolados, também com reduzidas 

dimensões, na comunidade, conforme pode ser visto no mapa da Figura 4.10. 

Analisando-se apenas as áreas construídas de 1992 a 2013, verifica-se que os 

condomínios residenciais apresentaram significativa elevação na proporção de ocupação do 

entorno, conforme pode ser observado no Gráfico 4.14. Quanto às edificações residenciais, 

apesar de ter aumentado em área absoluta de 1992 a 2006, houve redução em termos 

percentuais de área ocupada no entorno. A área absoluta ocupada por cada unidade ambiental 

homogênea com área construída na área de estudo está representada no Gráfico 4.15. As 

tabelas que originaram esses dois gráficos podem ser consultadas no Apêndice I (Tabelas I, II 

e III)
12

. 

 

                                                 

12 O ano de 1976 não foi considerado para elaboração da tabela e gráficos de UAH com área construída por 

possuir área construída bastante reduzida, referente quase que exclusivamente ao “lixão” e à porção da Av. 

Luís Viana que limita a área ao sul, não possuindo representatividade nos gráficos. 
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Gráfico 4.14 - Proporção de área ocupada por UAH com área construída na comunidade de Canabrava e seu 

entorno de 1992 a 2013 

 

 

Gráfico 4.15 - Área ocupada por UAH com área construída na comunidade de Canabrava e seu entorno de 

1992 a 2013 

 

Os Gráficos 4.14 e 4.15 permitem constatar o fato de o tipo predominante de ocupação 

da comunidade de Canabrava ser o informal (unidades “C” e “B”), diferentemente do seu 

entorno, no qual vem se consolidando o avanço de ocupações formais (“J” e “I”) e a 

implantação de infraestruturas (“H” e “G”), conforme exemplos apresentados na Figura 4.12. 

Nota-se, ainda, que esse padrão na distribuição das proporções de ocupação por UAH, na área 

da comunidade e em seu entorno, vem se diferenciando ainda mais no decorrer do tempo. 

Sendo assim, a análise da configuração e da dinâmica das UAHs contribuiu para traçar um 
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comparativo entre os processos de expansão urbana e segregação socioespacial. Apresenta-se 

então, nos capítulos que se seguem, a caracterização desses dois processos na área de estudo. 

 

 

Figura 4.12 - Foto Vista da Rua Dois Cond. Floresta Amazônica com exemplos de ocupações residenciais 

programadas e espontâneas 
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5 Caracterização da Expansão Urbana na Comunidade de Canabrava 

e seu Entorno 

 

A expansão urbana na comunidade de Canabrava e seu entorno vem ocorrendo desde a 

década de 1970, conforme visto no Capítulo 1, com a implantação do “lixão” na área do 

entorno. Até então, essa porção do território soteropolitano se constituía num imenso “vazio 

urbano”, com algumas poucas residências. Num primeiro momento, a expansão do meio 

urbano se deu de forma mais intensa na área da comunidade para depois abarcar a área do 

entorno. Esse processo, no entanto, apesar de se encontrar relacionado, vem se dando de 

forma diferente entre essas duas áreas, conforme já tratado no Capítulo 4. Na comunidade, a 

urbanização foi marcada pelo crescimento de ocupações informais e algumas poucas 

infraestruturas de pequeno porte para atender à demanda local. No entorno, houve a 

implantação de infraestruturas de portes variados, com melhoria em vários aspectos da 

infraestrutura urbana, a exemplo das vias de circulação de veículos, e a expansão de 

ocupações residenciais programadas, marcadas pela atuação do mercado imobiliário. 

São vários os fatores possíveis de serem analisados para caracterizar a expansão urbana 

numa dada área, os quais foram apresentados no Quadro 2.1 (ver seção 2.1.1), que foram 

agrupados nos seguintes macros-fatores: expansão horizontal (em área), adensamento da 

ocupação e infraestrutura urbana. Entretanto, nesta pesquisa, em virtude da disponibilidade de 

tempo e materiais, foram analisados apenas alguns fatores dos macros-fatores “Expansão 

horizontal”, “Adensamento da ocupação” e “Infraestrutura urbana”, os quais são apresentados 

nas seções seguintes. Quanto à “Expansão horizontal” (crescimento em área do meio urbano), 

foi tratado um aspecto relacionado ao componente “Uso e ocupação do solo”, relacionado às 

unidades ambientais homogêneas, abordadas no Capítulo 4, a fim de propor um indicador de 

urbanização aplicado à área estudada. No que concerne ao “Adensamento da ocupação”, 

foram tratados os fatores “Crescimento populacional”, com enfoque dado ao atributo 

“Densidade demográfica”, e “Verticalização”. Por fim, quanto à “Infraestrutura urbana”, 

dentro do fator “Melhoria da mobilidade urbana”, foi analisada a infraestrutura viária com 

relação ao componente “Tipo de pavimentação”. Entretanto, como o estudo da infraestrutura 

urbana também é um dos fatores da segregação socioespacial, o mesmo foi tratado no capítulo 

6. 
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5.1 Mudança do uso e ocupação do solo 

A mudança no uso e ocupação do solo é uma evidência do processo de expansão 

urbana, constituindo-se como um de seus fatores, elencados no Quadro 2.1 (ver seção 2.1.1). 

O estudo das unidades ambientais homogêneas (UAHs), apresentado no capítulo anterior, 

possibilita “enxergar” essa mudança, uma vez que cada unidade é caracterizada por diferentes 

tipos de uso e de ocupação do solo, os quais variam no tempo. A redução da “Vegetação 

densa” e o aumento de “Infraestrutura de pequeno e médio porte”, por exemplo, podem ser 

indícios de que a mancha urbana está se expandindo para uma dada área. 

O processo de expansão urbana é evidenciado em maior ou menor grau a depender da 

unidade ambiental homogênea considerada. Em função disso, foram estabelecidos pesos 

relativos entre as homogenias urbanas que representassem o grau de expansão urbana na área 

de estudo. A partir desses pesos, foi estabelecido um indicador (classificador) relativo de 

expansão urbana, o indicador de urbanização, o qual será apresentado na próxima seção. 

 

5.1.1 Indicador de Urbanização 

As unidades ambientais homogêneas presentes na área de estudo foram agrupadas em 

cinco indicadores diferentes, os quais refletem os diversos padrões de ocupação urbana que 

evidencia a intensidade do processo de expansão urbana, apresentados no Quadro 5.1. Nesse 

quadro, foram distribuídos pesos relativos referentes ao processo de urbanização e, a partir 

desses pesos, definidos indicadores de urbanização. A proposição desse indicador foi 

resultado de discussões no decorrer da pesquisa, baseado na revisão bibliográfica, com 

influência de autores diversos apresentados na seção 2.1. 

A escala do Indicador de Urbanização varia do 1 ao 5 e significa um menor grau de 

expansão urbana (valores menores aproximando-se do 1) ou um maior grau de expansão 

urbana (valores maiores aproximando-se do 5). As unidades “Edificações residenciais” (J) e 

“Condomínio residencial” (I), por apresentarem um mesmo grau de urbanização numa dada 

área, foram agrupadas na macro-unidade “Ocupação programada” (A). Da mesma forma, as 

unidades “Áreas não construídas com acesso restrito” (K2) e “Áreas não construídas com 

acesso não restrito” (L) por possuírem pesos semelhantes em relação à expansão urbana, 

foram agrupados na macro-unidade “Áreas não construídas” (F). As unidades “Vegetação 

densa” e “Áreas de restrição à ocupação e circulação”, apesar de possuírem pesos 
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semelhantes, não foram agrupadas numa mesma macro-unidade com o intuito de perceber e 

mensurar melhor o processo de redução de vegetação densa na área de estudo. 

 

Quadro 5.1 - Indicador de Urbanização por Unidade Ambiental Homogênea 

 

 

A distribuição das UAHs por indicador de urbanização foi feita nos quatros períodos 

analisados: 1976, 1992, 2006 e 2013. Apresenta-se, nas seções seguintes, a análise do 

indicador de urbanização para cada um desses momentos e, ao final, a relação entre todos os 

períodos considerados. 

 

5.1.1.1 Indicador de Urbanização na área de estudo em 1976 

A área de estudo era ainda pouco ocupada em 1976, conforme visto no Capítulo 4. Isso 

reflete na distribuição do Indicador de Urbanização, apresentada na Figura 5.1. Ao se 

observar o mapa dessa figura, nota-se que há predomínio de indicadores baixos, próximos a 

um. Isso se deve, principalmente, à grande presença de “Vegetação densa” e “Áreas não 

construídas com acesso não restrito”, cujos Indicadores de Urbanização são “1” e “2” 

respectivamente. Aparecem indicadores intermediários a altos (3 e 4) em áreas isoladas 

devido, principalmente, à presença de algumas infraestruturas de pequeno e médio porte. Isso 

Processo

Unidade Ambiental Homogênea

Descrição

Ocupação programada

Ocupação espontânea consolidada
Ocupação espontânea consolidada com acesso ao conjunto de casas não restrito

Ocupação espontânea não consolidada
Ocupação espontânea com acesso ao conjunto de casas não restrito, não consolidada e/ou em fase de 

consolidação

Vegetação densa
Resquícios de floresta ombrófila densa regenerada de porte arbóreo

Áreas de restrição à ocupação e circulação
Corpos d’água, brejos, terrenos com elevada declividade

Áreas não construídas

Infraestrutura de pequeno e médio porte
Áreas de atividades econômicas e infraestrutura de pequeno porte como comércio, serviços, praças, 

quadras, locais de depósito de lixo, escolas, creches, postos de saúde, PSF, autarquia e fundações, etc

Infraestrutura de grande porte
Comércio e serviços de grande porte, aterro sanitário, subestação de tratamento de água/esgoto, 

estação de tratamento de água, clube esportivo, universidade, vias estruturantes de grande porte, etc

4

5

Urbanização

4

2

1

1

3

Vegetação rasteira ou arbustiva, solo exposto

G

H

Indicador de 

Urbanização

B

C

D

E

F

Código

A
Ocupações residenciais formais

5
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pode indicar grau moderado de urbanização e a existência de vazios urbanos na área, fato que 

poderá ser confirmado através da análise conjunta das UAHs analisadas. 

 

 

Figura 5.1 - Mapa do Indicador de Urbanização na área de estudo em 1976 
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Ao analisar o sistema viário na época, representado na Figura 5.1, percebe-se que, na 

porção sul, não havia ligação viária da área com a então recém-construída Av. Luís Viana, a 

qual, por ser uma infraestrutura de grande porte, representa um grau mais avançado de 

urbanização, tendo, em consequência, um peso relativo maior (Indicador de Urbanização 

igual a 5). Já na porção norte do território analisado, existia ligação viária com a Av. Aliomar 

Baleeiro, o que justifica o início da expansão urbana por essa porção da área de estudo. Tanto 

que aparecem indicadores de valor “4”, relativos às “Infraestruturas de pequeno e médio 

porte”, e uma área considerável de indicador de valor “5”, equivalente justamente à área onde 

foi implantado o “lixão” de Canabrava. Este último, apesar de não possuir grandes avanços 

tecnológicos e operacionais em sua implantação e operação, pode ser considerado como sendo 

uma infraestrutura de grande porte por requerer grandes áreas para sua existência e 

funcionamento. 

As áreas ocupadas por cada Indicador de Urbanização para a comunidade, seu entorno e 

a área de estudo como um todo, estão transcritas na Tabela 5.1, a seguir. Nota-se que só 

existiam áreas com indicadores baixos na área da comunidade de Canabrava. Já no seu 

entorno, começavam a surgir indicadores mais altos indicando a chegada, ainda incipiente, da 

expansão urbana na área. 

 

Tabela 5.1 - Indicador de Urbanização na comunidade de Canabrava e seu entorno em 1976 

 

 

A comparação entre as proporções de cada indicador de urbanização para a comunidade 

de Canabrava e seu entorno permite traçar um parâmetro de quão distantes ou próximas tais 

áreas podem estar quanto à expansão urbana. O gráfico Gráfico 5.1 apresenta a área ocupada, 

em percentual, por cada indicador para a comunidade e seu entorno. Percebe-se que a 

expansão urbana ainda não tinha chegado à área da atual comunidade de Canabrava, na qual 

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

1 38,1                               82,4          128,3                      56,7         166,4                     61,0 

2              8,2                     17,6            83,3                      36,8           91,4                     33,5 

3                -                           -                0,1                        0,0             0,1                       0,0 

4                -                           -                2,2                        1,0             2,2                       0,8 

5                -                           -              12,4                        5,5           12,4                       4,6 

Total 46,2           100,0                  226,3         100,0                          272,6                   100,0 

Indicador de 

Urbanização

Comunidade de Canabrava
Entorno da comunidade de 

Canabrava
Área de estudo
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mais de 80% da área possuía Indicador de Urbanização “1”, ou seja, áreas de “Vegetação 

densa” ou “Áreas de restrição à ocupação e circulação”. Em torno de 18% da área possuía 

Indicador de Urbanização “2”, referente às “Áreas não construídas com acesso não restrito”. 

No momento em questão, a inexistência de áreas residenciais ou de infraestruturas que 

evidenciam a chegada do processo de expansão urbana justifica a não existência de áreas com 

indicadores mais elevados na comunidade. 

 

 

Gráfico 5.1 - Área ocupada por Indicador de Urbanização na área de estudo em 1976 

 

No entorno da comunidade de Canabrava, conforme pode ser verificado no Gráfico 5.1, 

predominavam também áreas com baixos Indicadores de Urbanização. Mais de 90% da área 

possuía indicador “1” ou “2”, devido à grande presença de áreas cobertas por vegetação com 

portes variados e áreas sem qualquer tipo de construção. Os indicadores “3” e “4”, por 

ocuparem áreas bem reduzidas, são praticamente imperceptíveis no gráfico e, por isso, não 

tem representatividade em termos proporcionais. Nota-se, entretanto, um aumento sensível do 

indicador “5”, ocupando pouco mais de 5% da área, devido justamente à presença do “lixão” 

e, em menor proporção, à via de alta velocidade (Av. Paralela) que limita a área ao sul. Isso é 

um indicativo de que o processo de expansão urbana começou a atingir a área de estudo, 

principalmente no sentido norte-sul, devido, dentre outros fatores, à configuração do sistema 

viário na época. 

A análise conjunta do Gráfico 5.1 e do mapa da Figura 5.1 permite visualizar as 

características do processo de urbanização no território estudado. A distribuição espacial do 

Indicador de Urbanização é mais uma evidência de que a expansão urbana não havia ocorrido 
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na área com maior intensidade. Permite ainda perceber, principalmente através do mapa, que 

esse processo estava na fase inicial na área de estudo e a forma como ele vinha se 

configurando ao longo do território nesse período inicial. Nas seções seguintes, é mostrado 

como esse processo evoluiu ao longo dos períodos posteriores analisados. 

 

5.1.1.2 Indicador de Urbanização na área de estudo em 1992 

De 1976 para 1992 houve uma mudança significativa na ocupação do território da área 

de estudo, conforme já visto no Capítulo 4. A expansão do território urbano já abarcava a 

área, embora em diferentes proporções, o que evidencia a elevação do Indicador de 

Urbanização em várias partes do território considerado, conforme pode ser observado na 

Figura 5.2. O mapa dessa figura deixa visível ainda uma maior distribuição dos diferentes 

indicadores pela área, entretanto, nota-se que ainda existem grandes concentrações de baixos 

indicadores (1 e 2) em grandes porções do território estudado. 

Quanto à elevação do Indicador de Urbanização em várias partes da área de estudo, 

ganham destaque algumas infraestruturas que contribuíram para isso. Como a primeira delas 

pode ser mencionada o aumento da área do “lixão” de Canabrava, em pleno funcionamento na 

época. Também de grande importância foi a então recente construção do complexo esportivo 

do Estádio Manoel Barradas (Barradão). Essas duas infraestruturas de grande porte são as 

responsáveis pelo aumento de áreas com indicadores mais elevados na porção norte da área 

do entorno. Ganha destaque também a ligação do sistema viário com a Av. Luís Viana, 

fazendo com que haja uma nova direção na penetração da expansão urbana no território em 

questão, agora no sentido sul-norte, conforme pode ser percebido através do mapa da Figura 

5.2. Junto a isso, iniciou-se a ocupação residencial formal programada na área e, devido a 

essas variáveis, aparecem áreas com indicadores mais elevados também na porção sul do 

território analisado. 

A distribuição do Indicador de Urbanização na área de estudo é apresentada na Tabela 

5.2. Através da análise dos dados dessa tabela, percebe-se que a área de estudo como um todo 

passa a apresentar uma distribuição menos heterogênea entre os indicadores, com destaque 

para as áreas cujos indicadores são “1”, “2” e “5”, com percentuais próximos de área ocupada. 

Isso, somado ao fato do aumento do indicador “3”, o qual se refere às ocupações espontâneas 

não consolidadas, evidencia certa intensificação do processo de urbanização na área. 
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Figura 5.2 - Mapa do Indicador de Urbanização na área de estudo em 1992 

 

O padrão de distribuição do Indicador de Urbanização entre a comunidade e seu entorno 

mostra-se diferenciado, conforme pode ser visualizado no Gráfico 5.2. Na comunidade de 
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Canabrava, mais de 66% da área é ocupada pelo indicador intermediário “3”. Este se refere às 

áreas de ocupação espontânea não consolidada ou em fase de consolidação, as quais 

apresentam certa infraestrutura urbana implantada, apesar de precária. Em razão disso, 

representam um estágio intermediário na expansão urbana de uma dada área, em função de 

evidenciar a chegada do processo, mas num estágio não avançado. Depois desse indicador, o 

que aparece em maior proporção na comunidade, em aproximadamente 23% da área, é o 

indicador “1”, devido, principalmente, à existência do vale do rio Mocambo que se enquadra 

como “Áreas de restrição à ocupação e circulação”. Existe ainda “Vegetação densa”, porém 

numa área bem reduzida, conforme pode ser observado no mapa de UAH de 1992 (ver Figura 

4.3, Capítulo 4). A pequena presença ainda de áreas não construídas sem restrição de acesso 

responde pela existência do pequeno percentual do indicador “2”. Os outros indicadores são 

insignificantes na área. 

 

Tabela 5.2 - Indicador de Urbanização na comunidade de Canabrava e seu entorno em 1992 

 

 

 

Gráfico 5.2 - Área ocupada por Indicador de Urbanização na área de estudo em 1992 

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

1 10,6                               22,9            80,6                     35,6              91,2                     33,5 

2               4,3                       9,2            63,9                     28,2              68,2                     25,0 

3             30,8                     66,5              0,2                       0,1              31,0                     11,4 

4               0,3                       0,6              6,0                       2,7                6,3                       2,3 

5               0,3                       0,7            75,5                     33,4              75,8                     27,8 

Total 46,2           100,0                  226,3         100,0                             272,6                   100,0 

Indicador de 

Urbanização

Comunidade de Canabrava
Entorno da comunidade de 

Canabrava
Área de estudo
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No entorno da comunidade, conforme pode ser visualizado no Gráfico 5.2, começa a se 

dar uma intensificação do processo de urbanização, representado pela elevação proporcional 

das áreas ocupadas pelo indicador “5”, que passam a ocupar mais de 30% da área. Conforme 

já mencionado no início da presente seção, isso se deve ao surgimento de ocupação 

programada (edificações e condomínios residenciais) e às infraestruturas de grande porte 

(“lixão”, Barradão e Av. Paralela). Começam a surgir também infraestruturas de pequeno e 

médio porte, com indicador “4”, que ainda ocupam um percentual muito baixo da área 

(aproximadamente 3%). 

A maior parte do entorno em 1992 ainda é coberto por vegetação densa. A existência 

dessas áreas somadas a ainda existentes “Áreas de restrição à ocupação e circulação” justifica 

a predominância de áreas com Indicador de Urbanização “1”, que ocupam pouco mais de 35% 

desse território. Essas áreas, juntamente à aproximadamente 28% que possuem indicador “2”, 

indicam que o processo de urbanização ainda não atingiu a área por completo, existindo ainda 

grandes terrenos que se constituem como verdadeiros “vazios urbanos”. Tais áreas estão 

propícias ao posterior avanço da expansão urbana, indicando que o processo ainda pode se 

intensificar na região, conforme é demonstrado nas seções seguintes. 

 

5.1.1.3 Indicador de Urbanização na área de estudo em 2006 

Em 2006 a expansão urbana já se encontra mais intensa na área de estudo como um 

todo, confirmando tendência já apresentada em 1992, conforme pode ser observado na Figura 

5.3. Observa-se no mapa dessa figura que indicadores mais altos de urbanização ocupam 

maiores áreas nas porções norte e sul e passam também a ocupar significativa área da porção 

central. Isso se deve, principalmente, ao aumento das áreas ocupadas por infraestruturas 

urbanas e por ocupações residenciais programadas. 

O “lixão” de Canabrava foi transformado em aterro sanitário controlado, o Aterro 

Metropolitano Centro, que passou a ocupar uma maior porção do território do entorno, 

conforme pode ser observado no mapa da Figura 3.3 (ver Capítulo 3). Junto com o complexo 

esportivo do Estádio Manuel Barradas, essas duas grandes infraestruturas são as principais 

responsáveis pela grande mancha de Indicador de Urbanização “5” no norte da área de estudo, 

conforme pode ser observado na Figura 5.3. A expansão de condomínios e edificações 

residenciais, indicadores “5” e “4” respectivamente, é responsável pela elevação de áreas com 

Indicador de Urbanização mais elevado na porção central e sul da área de estudo. Na 
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comunidade, a presença de indicador mais elevado (4) deve-se à consolidação de parte da 

ocupação espontânea devido a alguma melhoria na infraestrutura com o tempo. 

 

 

Figura 5.3 - Mapa do Indicador de Urbanização na área de estudo em 2006 
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A distribuição do Indicador de Urbanização para o ano de 2006 é apresentada na Tabela 

5.3. Conforme pode ser constatado através dessa tabela, o Indicador de Urbanização mais alto 

(5) passa a ocupar maior proporção da área de estudo, apresentando percentual próximo a 

36%. A situação se inverteu, pois em 1992 a maior área era ocupada pelo indicador “1”, que 

agora passou a ocupar a segunda maior área, próximo aos 30%. Isso é mais um indício do 

avanço da urbanização na área em questão, a qual vem se processando de forma diferenciada 

entre a comunidade e seu entorno. 

 

Tabela 5.3 - Indicador de Urbanização na comunidade de Canabrava e seu entorno em 2006 

 

 

A comparação da proporção de área ocupada pelo Indicador de Urbanização entre a 

comunidade e seu entorno, representada no Gráfico 5.3, evidencia a forma diferenciada da 

incidência da expansão urbana nessas duas áreas. Na comunidade de Canabrava, há 

predomínio do indicador 3 (intermediário), ocupando mais de 50% da área, que representa 

grau moderado de urbanização. Esse indicador foi atribuído às ocupações espontâneas não 

consolidadas. Esta homogenia urbana normalmente é caracterizada por possuir uma 

infraestrutura urbana precária, deficiência em serviços públicos e é normalmente ocupada por 

população de baixa renda, grande parte ocupada no mercado informal. A expansão de casas 

residenciais para áreas muitas vezes impróprias, como áreas alagadiças de fundos de vale, é 

característica dessa UAH. Nela também existem ocupações em fase de consolidação, dotadas 

de alguma infraestrutura urbana, o que indica a chegada gradual da urbanização na área. O 

aumento proporcional do indicador “4”, passando a ocupar mais de 20% da área, evidencia a 

penetração da urbanização com mais intensidade na comunidade, conforme pode ser 

observado no mapa da Figura 5.3. Isso se deve à consolidação da ocupação espontânea na 

área, apresentando melhores condições de infraestrutura e serviços urbanos se comparados às 

Área       
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Área ocupada 
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total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

1 6,9                                15,0            74,6                    32,9         81,5                   29,9 

2              3,1                      6,7            44,9                    19,8         48,0                   17,6 

3            24,8                    53,6              0,1                      0,0         24,9                     9,1 

4            10,8                    23,4              9,7                      4,3         20,5                     7,5 

5              0,6                      1,3            97,1                    42,9         97,6                   35,8 

Total 46,2           100,0                 226,3         100,0                       272,6                 100,0 

Indicador de 

Urbanização

Comunidade de Canabrava
Entorno da comunidade de 

Canabrava
Área de estudo
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áreas nas quais a ocupação espontânea ainda não se consolidou eu está em fase de 

consolidação, por isso representam grau mais avançado de expansão urbana. 

 

 

Gráfico 5.3 - Área ocupada por Indicador de Urbanização na área de estudo em 2006 

 

O Indicador de Urbanização “4” na comunidade também é devido, em menor 

proporção, à expansão de estabelecimentos de comércio e serviços localmente (Infraestrutura 

de pequeno e médio porte). O indicador “5” não possue representatividade na área em 

questão, sendo quase imperceptível no Gráfico 5.3. Ainda aparecem em cerca de 15% da 

comunidade áreas com indicador mais baixo (1) devido, principalmente, às “Áreas de 

restrição à ocupação e circulação”. Estas últimas, junto às áreas não construídas (indicador 

“2”), ocupavam mais de 20% da comunidade, indicando presença de áreas com baixo grau de 

urbanização em 2006. 

A situação do entorno da comunidade de Canabrava difere significativamente quanto à 

proporção espacial do Indicador de Urbanização, conforme pode ser observado no Gráfico 

5.3. Aproximadamente 43% da área são ocupados pelo indicador “5”, devido justamente à 

maior presença de ocupações programadas (condomínios e edificações residenciais) e 

infraestruturas de grande porte (aterro sanitário, estádio de futebol, via de alta velocidade). 

Em segundo lugar em termos territoriais, aparece o indicador “1”, ocupando 

aproximadamente 33% do entorno, devido, principalmente, à ainda existente “Vegetação 

densa”, conforme pode ser observado no mapa da Figura 4.6 (ver Capítulo 4). Ainda 

ocupando uma área significativa, cerca de 20%, aparecem áreas com indicador “2”. Essas 
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áreas, com indicador “1” e “2”, indicam a existência de “vazios urbanos” e possivelmente são 

alvos de interesse do mercado imobiliário. 

No entorno, o Indicador de Urbanização “3” aparece recobrindo uma área bem pouco 

expressiva (menos de 1%). Isso se deve à existência de poucas ocupações espontâneas não 

consolidadas na área. A presença do indicador “4” em aproximadamente 4% da área se deve, 

principalmente, à existência de diversos tipos de infraestrutura de pequeno e médio porte. O 

indicador “4” somado ao “5”, que indicam maior grau de urbanização, ocupam cerca de 47% 

da área do entorno. Já os indicadores que indicam menor grau de urbanização (“1” e “2”), 

somados, ocupam aproximadamente 53% do entorno. Isso evidencia a coexistência, num 

mesmo território, de áreas em proporções semelhantes com distintos estágios de avanço da 

expansão urbana. 

A partir das análises dos gráficos, do mapa e da tabela, pode-se constatar que, tanto na 

comunidade de Canabrava quanto em seu entorno, predominam, em média, graus moderados 

de urbanização. Todavia, a forma com que a mesma ocorre nas duas áreas analisadas é 

completamente diferente e assim também o é a tendência de evolução do processo. Na 

comunidade de Canabrava, o grau moderado se deve à existência de grandes áreas ocupadas 

por ocupação espontânea não consolidada e em fase de consolidação, normalmente deficitária 

de infraestrutura e serviços urbanos. Já no seu entorno, essa moderação se deve ao relativo 

equilíbrio entre a existência de áreas de elevado grau de urbanização, como as ocupadas por 

grandes infraestruturas urbanas, e a presença de verdadeiros “vazios urbanos”, muitos dos 

quais ocupados por vegetação densa e áreas sem qualquer tipo de construção, com solo 

exposto ou vegetação de pequeno e médio porte. Essa tendência se confirma no próximo 

período analisado, conforme é tratado na próxima seção. 

 

5.1.1.4 Indicador de Urbanização na área de estudo em 2013 

Em 2013, a tendência de elevação da quantidade de áreas com indicadores mais altos se 

mantém, principalmente nas porções sul e norte da área de estudo, conforme pode ser 

observado na Figura 5.4. Através da análise desse mapa, percebe-se que vem se intensificando 

a expansão da mancha urbana na área de estudo, com a ocupação dos “vazios urbanos” ainda 

existentes. Entretanto, apesar desse avanço da mancha urbana, evidenciado pela elevação no 

geral do Indicador de Urbanização da área, nota-se que ainda são grandes as áreas com baixos 
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indicadores, as quais vêm sofrendo redução devido ao avanço da mancha urbana nos dois 

sentidos, norte e principalmente sul. 

 

 

Figura 5.4 - Mapa do Indicador de Urbanização na área de estudo em 2013 
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Os dados com os valores absolutos e proporcionais para cada Indicador de Urbanização 

em 2013 são apresentados na Tabela 5.4. Analisando-se a área de estudo como um todo, 

percebe-se que a proporção de área ocupada pelo indicador mais alto (5) torna-se maior 

(aproximadamente 39%) do que o que aparece em segundo lugar, indicador 1, o qual ocupa 

cerca de 22% da área de estudo, seguido de perto pelo indicador 2, com aproximadamente 

21%. Isso teve como fator principal a redução da vegetação densa dando lugar a outros tipos 

de ocupação do solo. 

 

Tabela 5.4 - Indicador de Urbanização na comunidade de Canabrava e seu entorno em 2013 

 

 

A diferenciação do padrão espacial de distribuição do Indicador de Urbanização entre a 

comunidade de Canabrava e seu entorno se mantém, conforme pode ser visualizado no 

Gráfico 5.4. Na comunidade de Canabrava, mais da metade da área é ocupada pelo indicador 

“3”, devido à ainda permanência de ocupação espontânea não consolidada e em fase de 

consolidação. Também apresenta percentual significativo o indicador “4”, maior que 20%, o 

que indicada a penetração da urbanização na área com alguma melhoria em infraestrutura e 

serviços urbanos. Tanto que este último indicador é atribuído às “Ocupações espontâneas 

consolidadas” e à “Infraestrutura de pequeno e médio porte”. 

A presença em quase 3% da comunidade do Indicador de Urbanização “1”, conforme 

pode ser visto no Gráfico 5.4, deve-se à existência de algumas poucas áreas sem qualquer tipo 

de construção e não ocupadas por vegetação densa. A existência de “Áreas de restrição à 

ocupação e circulação” é o principal fator que responde pelos mais de 10% da área ocupados 

pelo indicador “1”, que corresponde justamente ao vale do rio Mocambo, com áreas de brejo, 

sujeitas à inundação, e área declivosas. As áreas ocupadas pelo indicador “5” são 

insignificantes, sem representatividade no gráfico, e correspondem ao prolongamento do 
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1 6,1                               13,1              55,1                     24,3              61,1                     22,4 

2             2,8                       6,1              54,6                     24,1              57,4                     21,1 

3           25,8                     55,8                0,8                       0,3              26,6                       9,8 

4           10,8                     23,4              11,2                       4,9              22,0                       8,1 

5             0,8                       1,6            104,7                     46,3            105,5                     38,7 

Total 46,2         100,0                  226,3          100,0                             272,6                   100,0 

Indicador de 

Urbanização

Comunidade de Canabrava
Entorno da comunidade de 

Canabrava
Área de estudo
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aterro sanitário (infraestrutura de grande porte) e de um condomínio residencial, presentes no 

entorno, cortados pela linha imaginária estabelecida que limita a comunidade do seu entorno. 

 

 

Gráfico 5.4 - Área ocupada por Indicador de Urbanização na área de estudo em 2013 

 

O Indicador de Urbanização “5” passa a ocupar próximo da metade da área do entorno 

em 2013, conforme pode ser observado no Gráfico 5.4. Isso se deve à maior área ocupada por 

infraestruturas de grande porte e ocupações residenciais programadas. Os indicadores mais 

baixos (1 e 2) passam a apresentar percentuais semelhantes, em torno dos 24%, devido 

principalmente à redução de vegetação densa, no caso do indicador “1”. Comparando-se os 

indicadores mais altos (4 e 5) com os mais baixos (1 e 2), nota-se que aqueles passam a 

ocupar uma maior porção do entorno, mais de 50%, devido sobretudo à elevação do indicador 

“5”, enquanto os indicadores mais baixos passam a ocupar menos de 50% da área 

considerada. O percentual de área ocupada pelo indicador “3” no entorno ainda é pouco 

significativo devido à pequena presença de ocupações espontâneas não consolidadas ou em 

fase de consolidação. 

A análise conjunta dos quatro períodos estudados possibilita uma melhor compreensão 

da dinâmica do processo de urbanização na área de estudo. Assim sendo, essa análise é 

apresentada na próxima seção, assim como as considerações a respeito das dinâmicas 

diferenciadas que se processaram na comunidade e em seu entorno. 
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5.1.1.5 Síntese da evolução do Indicador de Urbanização na área de estudo de 1976 

a 2013 

De 1976 a 2013, ocorreram grandes mudanças na ocupação do território da área de 

estudo, conforme já apontado no Capítulo 4 e pode ser percebido através dos mapas de 

Unidades Ambientais Homogêneas (ver Figura 4.2, Figura 4.3, Figura 4.6 e Figura 4.7). Isso 

se refletiu no Indicador de Urbanização, na medida em que a mancha urbana foi se 

expandindo e englobando as áreas antes praticamente desabitadas da área de estudo e ao seu 

redor, conforme se verifica ao se analisar os mapas desse indicador nos quatro períodos 

estudados (ver Figura 5.1, Figura 5.2, Figura 5.3 e Figura 5.4). 

A expansão urbana atingiu a área da comunidade de Canabrava e de seu entorno de 

forma diferenciada, conforme já mencionado neste capítulo. Em 1976, início do período 

analisado, não se viam grandes diferenças entre essas duas áreas, à exceção da área do “lixão” 

implantado no entorno. Já a partir de 1992, percebe-se diferença nos processos de ocupação 

ocorridos, o que se acentuou nos anos seguintes, refletindo na dinâmica distinta da 

configuração espacial do Indicador de Urbanização entre a comunidade e seu entorno. Essa 

evolução no tempo está representada no Gráfico 5.5, na qual a distinção entre as duas áreas 

pode ser mais bem percebida. 

 

 

Gráfico 5.5 - Proporção de área ocupada por Indicador de Urbanização na comunidade de Canabrava e seu 

entorno de 1976 a 2013 
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Na comunidade de Canabrava, conforme pode ser observado no Gráfico 5.5, a área 

ocupada pelo indicador “1” foi a que apresentou a maior redução. Isso se deveu justamente à 

diminuição brusca da cobertura de vegetação densa que deu lugar, principalmente, às 

ocupações residenciais espontâneas (informais). Isso se refletiu no aumento da área ocupada 

pelo indicador “3” na comunidade, pois representa grau moderado de urbanização, uma vez 

que foi acompanhado pela instalação de alguma infraestrutura, apesar de precária. 

De 1992 para 2006, o aumento do Indicador de Urbanização na comunidade deveu-se à 

consolidação de ocupações espontâneas no tempo com alguma melhora na infraestrutura 

urbana, tais como calçamento de algumas vias, melhoria na distribuição da rede elétrica e nos 

serviços, a exemplo da implantação de posto de saúde, conforme pode ser visto na Figura 5.5. 

Isso representa uma intensificação do processo de urbanização em algumas áreas do entorno, 

o que reflete no aumento proporcional da área ocupada pelo indicador “4”. Esse processo se 

intensificou um pouco em 2013, mantendo tendência verificada em 2006. Através da análise 

do Gráfico 5.5, pode-se dizer que a comunidade de Canabrava apresenta, em termos gerais, 

grau moderado de urbanização. 

 

 

Figura 5.5 - Foto Unidade de Saúde da Família na comunidade de Canabrava 

 

No entorno da comunidade de Canabrava, o Indicador de Urbanização “5” foi o que 

apresentou maior crescimento, conforme pode ser observado no Gráfico 5.5. De 1976 a 1992, 

esse crescimento ocorreu principalmente devido ao aumento da área ocupada por 

infraestruturas de grande porte (“lixão” de Canabrava e construção do complexo esportivo do 

“Barradão”) e, em menor proporção, de ocupações programadas. De 1992 para 2013, o que 
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mais contribuiu para esse aumento proporcional foi a expansão de condomínios residenciais 

fechados. 

O Indicador de Urbanização “1” também apresentou significativa redução no entorno no 

período analisado, conforme retratado no Gráfico 5.5. Essa redução foi maior de 1976 a 1992, 

mantendo em queda nos períodos seguintes. Isso resultou, principalmente, da redução da 

cobertura de vegetação densa na área, dando lugar a ocupações programadas, infraestruturas 

de portes variados e a áreas ainda sem qualquer tipo de construção. Da mesma forma, o 

indicador “2” apresentou redução proporcional na área ocupada de 1976 a 2006. Entretanto, 

de 2006 a 2013, esse indicador apresentou aumento proporcional devido, justamente, às áreas 

que tiveram sua vegetação densa retirada e passaram a ser “Áreas não construídas com acesso 

não restrito”. 

O Gráfico 5.5 permite perceber que vem se intensificando o processo de urbanização no 

entorno da comunidade de Canabrava. Os indicadores mais altos (4 e 5), somados, passaram a 

ocupar mais da metade da área em questão. Isso é reflexo da melhoria, no geral, da 

infraestrutura urbana, tais como pavimentação e implantação de vias, possibilitando a 

expansão de ocupações residenciais formais em áreas melhor dotadas de serviços e 

equipamentos urbanos. Vale salientar, por outro lado, que ainda é bem representativo as áreas 

com baixo Indicador de Urbanização no entorno, as quais se constituem como terrenos 

propícios à expansão da mancha urbana, seja com ocupações residenciais formais ou com 

infraestruturas de portes variados. 

A análise do Gráfico 5.5 e dos mapas de Indicador de Urbanização nos quatro períodos 

estudados (ver Figura 5.1, Figura 5.2, Figura 5.3 e Figura 5.4) permite constatar uma 

tendência “natural” que vem se verificando nas grandes cidades brasileiras, com a ocupação 

cada vez maior dos “vazios” existentes dentro do território municipal, culminando na futura 

escassez do solo urbano. Daí resulta uma série de consequências, tais como valorização de 

algumas áreas em detrimento de outras, especulação imobiliária e expulsão de comunidades 

carentes de determinadas áreas e realocação para outras. Isso também reflete a forma como a 

expansão urbana atinge determinadas áreas do território municipal, sem necessariamente 

proporcionar melhora nas condições de vida aos habitantes de determinadas áreas da cidade, 

mantendo-os em situação de precariedade. 

A análise da expansão urbana requer estudar uma série de variáveis envolvidas. 

Considerando isso, para possibilitar a melhor articulação do indicador proposto e tratado nesta 

seção quanto à caracterização desse processo na área de estudo, a fim de contextualizá-lo 
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dentro do objetivo proposto nesta pesquisa, relacionando-o aos demais fatores da expansão 

urbana, apresenta-se na próxima sessão o estudo do crescimento populacional da área, com 

enfoque dado à evolução da densidade demográfica. 

 

5.2 Crescimento populacional 

O estudo do crescimento populacional é possibilitado pela utilização dos setores 

censitários do IBGE. Como foi possível conseguir os dados dos setores censitários abrangidos 

pela área de estudo apenas de 1991, 2000 e 2010, fez-se a análise do crescimento 

populacional da área no período de 1991 a 2010. 

Os dados de 1991 e 2010, para a comunidade de Canabrava, seu entorno, a área de 

estudo total e o município de Salvador, encontram-se na Tabela 5.5. Nota-se que, em 1991, de 

acordo com dados do IBGE, a comunidade de Canabrava possuía 4.266 habitantes. Esse 

número passou para 7.708 em 2010, representando um aumento de 80,7% em relação a 1991. 

Enquanto isso, no entorno da comunidade, a população absoluta passou de 4.756 para 13.399, 

aumento esse de 181,7% em relação a 1991. Grande parte desse incremento populacional no 

entorno deveu-se à expansão de condomínios residenciais na área, destacando-se aí a atuação 

do mercado imobiliário.  

 

Tabela 5.5 - População absoluta e relativa na área de estudo e em Salvador de 1991 a 2010 

 

 

A população da área de estudo (comunidade mais entorno) era de 9.022 habitantes, 

apresentando um crescimento de 134% para 2010. Tanto esse percentual quanto os de 

crescimento da comunidade e seu entorno isoladamente são muito superiores ao percentual de 

crescimento da população de Salvador no mesmo período, que foi de 29%, atingindo a marca 

de 2.675.656 habitantes em 2010, de acordo com dados do IBGE. 

1991 2010

Aumento 

1991-2010       

(n° absoluto)

Aumento 

1991-2010 

(%)

Área 

territorial 

(ha)

1991 2010

Aumento 

1991-2010 

(%)

Comunidade de Canabrava        4.266        7.708             3.442 80,7 46,2 92,3 166,7 80,7

Entorno da comunidade de 

Canabrava
       4.756       13.399             8.643 181,7 226,3 21,0 59,2 181,7

Área de estudo total        9.022       21.107           12.085 134,0 272,6 33,1 77,4 134,0

Município de Salvador  2.073.510  2.675.656         602.146 29,0 69327,6 29,9 38,6 29,0

Área

População Absoluta                                             

(n° hab.)

População Relativa 

(hab./ha)

Nota: os dados da área de estudo resultaram do tratamento dos setores censitários do IBGE; os dados do município foram obtidos em <http://www.ibge.gov.br/home>.
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Da mesma forma que a população absoluta, a população relativa da área de estudo como 

um todo teve um aumento muito superior de 1991 para 2010 do que o aumento verificado no 

município, conforme representado no Gráfico 5.6. Em 1991, a comunidade de Canabrava era 

muito mais adensada do que seu entorno e o município de Salvador, apresentando valores 

aproximados de 92, 21 e 30 habitantes por hectare respectivamente, conforme pode ser 

observado nos dados da Tabela 5.5. O Gráfico 5.6 permite visualizar que o ritmo de 

crescimento da população relativa de 1991 para 2010 foi muito superior na comunidade e no 

seu entorno do que o ritmo apresentado na cidade. Assim como na população absoluta, o 

entorno foi o que apresentou o maior percentual de aumento da população relativa, tendo sido 

cerca de 182% no período considerado. 

 

 

Gráfico 5.6 - Evolução da população relativa na área de estudo e em Salvador de 1991 a 2010 

 

O incremento populacional da área de estudo teve como um dos fatores de atração a 

proximidade com a Av. Luís Viana, tornando-se atraente ao mercado imobiliário. Vários 

condomínios residenciais, em sua maioria de três a cinco pavimentos, foram implantados na 

área do entorno e, mais recentemente, foi implantado um condomínio com mais pavimentos. 

Para se fazer a análise do crescimento populacional na área, devem ser estudados dois 

fatores: densidade demográfica e verticalização. Por conseguinte, apresenta-se nas próximas 

seções o estudo dessas duas temáticas. 
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5.2.1 Densidade Demográfica 

A densidade demográfica é um dos principais aspectos na análise da expansão urbana 

de uma dada área. Quanto mais uma área se expande, mais a população tende a se adensar, 

culminando na elevação do número de habitantes por área num dado espaço. Diante disso, a 

análise da densidade demográfica, num dado período de tempo, possibilita verificar o ritmo 

com que se processa a expansão urbana. 

A área de estudo em 1991 já se encontrava bastante adensada, com 33,1 habitantes por 

hectare. Sua densidade aumentou expressivamente até 2010, passando a representar 77,4 

habitantes por hectare, conforme dados apresentados na Tabela 5.5 (ver introdução da seção 

5.2). Todavia, essa população estava desigualmente distribuída pela área, principalmente no 

entorno, tanto em 1991 quanto em 2000. 

Em 1991, as áreas mais densamente ocupadas eram a da comunidade de Canabrava, 

principalmente em sua porção norte, e algumas poucas áreas do entorno, conforme pode ser 

observado na Figura 5.6a. Na porção norte da comunidade de Canabrava, a densidade estava 

entre 101,1 a 280,0 habitantes por hectare, enquanto que, em sua porção ao sul, estava entre 

33,1 a 101,0 habitantes por hectare. 

 

 

Figura 5.6 - Mapas de densidade demográfica na área de estudo em 1991 e 2010 
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A população do entorno estava mais desigualmente distribuída pelo território, sendo um 

dos motivos o fato de o mesmo possuir uma área maior, com aproximadamente 226 hectares, 

com significativa cobertura de vegetação densa, de áreas ocupadas com infraestruturas de 

pequeno, médio e grande porte, e de áreas não construídas. A porção mais densamente 

ocupada do entorno, com população relativa entre 411,1 e 642,0 hab./ha, restringia-se a uma 

pequena área em sua porção central, próximo à Rua Artêmio C. Valente, conforme pode ser 

observado na Figura 5.6a. Junto a esse setor, tem outro também bastante povoado, possuindo 

de 101,1 a 280,0 hab./ha, e também com população relativa nessa faixa de valores, o qual se 

encontra próximo à Av. Luís Viana. Essas três áreas são as mais densamente ocupadas do 

entorno; as demais áreas, que constituem a maior porção do território, possuem valores baixos 

de densidade demográfica (de 0 a 33 hab./ha). Vale destacar a presença de um grande vazio 

demográfico ao norte da área, devido à presença de infraestruturas de grande porte (estádio de 

futebol e aterro sanitário). 

Em 2010, verifica-se que houve um adensamento na ocupação da área como um todo, 

conforme pode ser observado na Figura 5.6b. Na comunidade de Canabrava houve um 

aumento expressivo em sua porção sul, passando a apresentar população entre 101,1 a 280,0 

hab./ha. A porção norte da comunidade passou a apresentar setor com população de 280,1 a 

411,0 hab./ha e um setor com população de 0,1 a 33,0 hab./ha. Isso não quer dizer que neste 

último setor ocorreu um “esvaziamento” populacional, pois isso deriva do fato de que os 

limites dos setores divergiram entre 1991 e 2010
13

. 

O aumento mais expressivo na densidade demográfica em 2010 ocorreu na porção 

central e mais ao sul do entorno da comunidade de Canabrava, conforme pode ser observado 

na Figura 5.6b. Os setores aí presentes passaram a apresentar população relativa acima de 

101,1 até 642,0 hab./ha em algumas áreas. Esse incremento populacional ocorreu, 

principalmente, em consequência do aumento do número de prédios residenciais na área, em 

especial de condomínios residenciais. Esse aumento é um dos reflexos de a área ter se tornado 

fator de atração de população por vários motivos, sendo que um dos principais é a 

                                                 

13 Em 1991, a área da comunidade estava dividida em dois setores censitários apenas, sendo que um desses 

setores ultrapassa os limites da referida área, abrangendo também o entorno; em 2000, essa mesma área 

passou a ser dividida em quatro setores, sendo que um ultrapassava os limites da comunidade; já em 2010, 

oito setores passaram a compor a comunidade, sendo que um deles ultrapassava os limites de sua área. 
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proximidade em relação à Av. Luís Vianna e a implantação de infraestruturas diversas, de 

portes variados, nos arredores da área, tais como faculdades (UniJorge, FTC), concessionárias 

de veículos e um shopping center (Shopping Paralela). 

O cruzamento das informações dos setores de 1991 e 2010 permite visualizar quais 

áreas que mais obtiveram incremento populacional, conforme pode ser observado na Figura 

5.7. A partir da análise do mapa dessa figura, observa-se que houve um incremento de 0,1 a 

100,0 hab./ha na maior parte da área de estudo no período considerado. Em grande parte da 

comunidade houve incremento de 200,1 a 300,0 hab./ha. Os maiores incrementos de 

habitantes (de 300,1 a 400,0 hab./ha) ocorreram em áreas de condomínios residenciais no 

entorno da comunidade. Vale destacar que as áreas que apresentaram valores negativos 

(menores que zero) possivelmente derivaram do fato de que os limites dos setores censitários 

variam entre 1991 e 2010, conforme já mencionado anteriormente, ou seja, não representam a 

realidade isoladamente dessas áreas específicas, devendo ser analisadas no contexto da 

comunidade como um todo que, conforme dados gerais apresentados na Tabela 5.5 (ver seção 

5.2), apresentou incremento populacional nesse período. Da mesma forma, a área próxima a 

anterior que apresentou um maior incremento populacional também deriva da divergência 

entre o número de setores nos dois anos considerados, devendo sua análise ser feita 

considerando o contexto geral. 

A comparação entre os mapas de densidade demográfica de 1991 e 2010 (Figura 5.6), 

com o mapa de taxa de adensamento populacional (Figura 5.7) e também com os dados da 

população apresentados na Tabela 5.5 (ver seção 5.2), permite constatar que o aumento da 

densidade demográfica na área reflete o aumento da população absoluta, o qual, conforme já 

mencionado, foi bem superior ao contexto municipal em termos percentuais. 

A análise da evolução da densidade demográfica de 1991 a 2010 permitiu verificar o 

ritmo do avanço da expansão urbana na área nesse relativamente curto período de tempo. Esse 

processo vem ocorrendo com intensidade nos últimos vinte anos, em especial em localizações 

específicas no entorno da comunidade, em consequência do aumento da ocupação de 

condomínios de prédios residenciais, dentre outros fatores. Uma de suas causas é a existência 

de características que tornam a área interessante ao mercado imobiliário, tais como a 

proximidade à Av. Luís Viana que é a principal região de expansão imobiliária no momento 

atual dentro da cidade de Salvador. Como esse incremento de prédios é um fator que 

contribuiu para o adensamento populacional na área, na próximo seção é tratado 

especificamente esse assunto. 
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Figura 5.7 - Mapa de taxa de adensamento populacional na área de estudo entre 1991 e 2010 

 

5.3 Aumento do total de edificações e verticalização 

A área de estudo como um todo teve um aumento considerável do número de 

edificações de 1976 para 2013. Os dados gerais das edificações são apresentados na Tabela 

5.6. Foram gerados mapas de edificações por hectare para os anos de 1976, 1992 e 2013, 

conforme procedimento especificado na seção 3.2.5. Em 1976 praticamente inexistiam 

habitações, fato já analisado na seção 4.2.1, tendo sido identificadas algumas poucas 

residências no entorno da comunidade de Canabrava, conforme pode ser visto na Figura 5.8a, 

sendo a área toda possuía apenas de 0 a 5 edificações residenciais por hectare (edf./ha), 

constituindo-se num verdadeiro “vazio urbano”. Em 1992, a área de estudo já possuía um 

número significativo de residências, sendo que a comunidade de Canabrava apresentava uma 

maior concentração, possuindo uma média de 7,1 a 12,0 edf./ha, conforme representado na 
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Figura 5.8b. Grande parte do entorno ainda se constituía num grande “vazio” de ocupação 

residencial, possuindo de 0 a 5 edf./ha. Entretanto, na área central do entorno já havia uma 

maior concentração de edificações, com 7,1 a 12 edf./ha
14

. 

 

Tabela 5.6 - Total de edificações na área de estudo em 1992 e 2013 

 

 

Em 2013, a área de estudo já apresenta uma maior concentração de edificações, 

conforme pode ser visto na Figura 5.8c. A maior parte da comunidade já apresentava áreas 

com 25,1 a 59 edf./ha. No entorno também se verificou uma concentração do número de 

edificações, passando a ter áreas na porção sul com 5,1 a 7 edf./ha, e outras na porção central 

com 12,1 a 25 edf./ha. Portanto, verifica-se que as edificações residenciais no entorno estão 

concentradas nas porções central e sul do seu território, o que justifica um maior adensamento 

populacional dessas áreas, conforme já analisado na seção 5.2.1 (ver Figura 5.6b). 

O cruzamento dos dados de 1976, 1992 e 2013 possibilita visualizar quais áreas tiveram 

maiores incrementos no número total de edificações residenciais, conforme está representado 

na Figura 5.9. Na comunidade de Canabrava houve um incremento de 5,5 a 11,8 edf./ha de 

1976 a 1991, conforme apresentado na Figura 5.9a. Enquanto isso, no mesmo período, no 

entorno, esse incremento foi de 0 a 1,8 edf./ha em sua maior parte, sendo que uma pequena 

área na porção central apresentou incremento de 5,5 a 11,8 edf./ha. De 1992 a 2013, grande 

parte da comunidade apresentou um incremento de 11,9 a 23,1 edf./ha e outra porção 

                                                 

14 Vale salientar que, em 1991, já existia um número significativo de edificações na porção sul da área de 

estudo, próximo à Av. Luís Viana. Entretanto, devido ao formato e grande tamanho do setor censitário que 

engloba essa porção da área, que se estende do norte ao sul do entorno, o mesmo apareceu com uma média 

baixa de edificações por hectare. 

 

Total Edif./ha Total Edf./ha Total Edif./ha Total Edf./ha Total Edif./ha Total Edf./ha 

Comunidade 

de Canabrava
46,2 429 9,3 1700 36,8 296,3 0 0,0 0 0,0 0,0 429 9,3 1700 36,8 296,3

Entorno da 

comunidade de 

Canabrava

226,3 20 0,1 108 0,5 440,0 153 0,7 317 1,4 107,2 173 0,8 425 1,9 145,7

Área de estudo 272,6 449 1,6 1808 6,6 302,7 153 0,6 317 1,2 107,2 602 2,2 2125 7,8 253,0

1992
Área

Área 

territorial 

(ha)

Nota: os dados desta tabela foram gerados através da contagem do número de edificações em imagens de SR de 1992 e 2013 obtidas a partir da CONDER e do Google Earth respectivamente.

2013 Aumento 

1992-2013 

(%)

Total de edificações

Aumento 

1992-2013 

(%)

Aumento 

1992-2013 

(%)

Edificações horizontais Edificações verticais

1992 2013 1992 2013
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considerável de 23,2 a 43,8 edf./ha, conforme representado na Figura 5.9b. Nesse mesmo 

período, o entorno apresentou um aumento de 0 a 1,8 edf./ha em sua maior parte, tendo áreas 

em sua porção central onde o incremento foi de 1,9 a 5,4 e 5,5 a 11,8 edf./ha. 

 

 

Figura 5.8 - Mapa do total de edificações por hectare na comunidade de Canabrava e entorno em 1976, 1992 

e 2013 

 

O aumento verificado no número total de edificações na comunidade de Canabrava de 

1976 a 2013 foi muito superior ao aumento verificado no seu entorno, conforme pode ser 
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visto nos mapas da Figura 5.9. Assim como de 1976 para 1992, o aumento de 1992 para 2013 

foi bem expressivo, o qual está representado no Gráfico 5.7
15

. Nota-se que, na comunidade, de 

1991 a 2013, houve uma elevação de menos de 10 para mais de 35 edf./ha, enquanto no 

entorno passou de quase zero para próximo de 2 edf./ha. Considerando a área de estudo como 

um todo, nesse período, houve um aumento de 2,2 para 7,8 edf./ha. 

 

 

Figura 5.9 - Mapa do incremento de edificações por hectare na comunidade de Canabrava e entorno de 1976 

a 1992 e de 1992 a 2013 

 

Na comunidade de Canabrava não foram identificadas edificações residenciais 

verticais
16

, sendo assim, todos os dados referentes a edificações nessa área correspondem a 

                                                 

15 O ano de 1976 não foi considerado na elaboração do gráfico de adensamento de edificações por possuir 

número insignificante de edificações e, ademais, na área da comunidade não existia nenhum tipo de edificação 

construída, conforme observado na fotografia aérea de 1976 da CONDER. 

16 Neste estudo foram consideradas edificações residenciais verticais os prédios com três ou mais pavimentos, 

que constituem mais de uma residência, possuindo, normalmente, mais de uma residência por pavimento; 

assim sendo, as casas com dois pavimentos que existem na comunidade de Canabrava foram enquadradas 

como edificações horizontais. 
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apenas edificações residenciais horizontais. Já no entorno da comunidade, a maior parte das 

edificações são verticais, possuindo uma pequena quantidade de edificações horizontais tanto 

em 1991 quanto em 2013, cujas proporções podem ser visualizadas no Gráfico 5.8. 

 

 

Gráfico 5.7 - Evolução do número de edificações por hectare na comunidade de Canabrava e entorno de 1992 

a 2013 

 

 

Gráfico 5.8 - Proporção de edificações horizontais e verticais no entorno da comunidade de Canabrava em 

1992 e 2013 

 

Os processos de ocupação da comunidade de Canabrava e do seu entorno foram 

diferentes. Na comunidade houve a expansão de edificações informais e horizontais, não 

tendo ocorrido, portanto, um processo de verticalização nessa área. No entorno ocorreu a 

expansão de condomínios residenciais de médio a baixo padrão, com prédios em sua maioria 

de 3 a 5 pavimentos, a exemplo do Condomínio Chácara São Bernardo, situado na rua 
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Artêmio C. Valente. Exemplos dos dois tipos de edificações podem ser observados nas fotos 

da Figura 5.10. 

 

 

Figura 5.10 - Fotos Exemplos de edificações horizontais e verticais na comunidade de Canabrava e seu 

entorno 

 

O processo de verticalização na área de estudo só ocorreu no entorno da comunidade de 

Canabrava. Em 1976, não existiam edificações verticais na área. Em 1992, a maior parte do 

entorno possuía de 0 a 3,4 edificações verticais por hectare (edf. vert./ha). Existiam dois 

setores censitários na porção central do entorno com média mais elevada, um com 5,7 a 7,7 e 

outro com 7,8 a 11,3 edf. vert./ha, conforme pode ser observado na Figura 5.11a. Na Figura 

5.11b, pode-se constatar que em 2013 a média era bem superior, com áreas na porção central 

possuindo de 7,8 a 11,3 edf. vert./ha e, na porção mais ao sul, 3,5 a 5,6 e 5,7 a 7,7 edf. 

vert./ha. 

A verticalização ocorrida entre 1976 e 2013 está representada nos mapas da Figura 5.12. 

De 1976, quando não existiam edificações verticais na área, para 1992, ocorreu um 

incremento de 0 a 2 edf. vert./ha na maior parte do entorno. Em sua porção central, teve um 

setor censitário onde o incremento foi de 4 a 6 edf. vert./ha e outro de 8 a 10 edf. vert./ha, 

conforme está representado na Figura 5.12a. 
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Figura 5.11 - Mapa do total de edificações verticais por hectare na comunidade de Canabrava e entorno em 

1992 e 2013 

 

 

Figura 5.12 - Mapa do incremento de edificações verticais por hectare na comunidade de Canabrava e 

entorno de 1976 a 1992 e de 1992 a 2013 
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De 1992 a 2013, em geral, a verticalização foi mais intensa do que no período anterior, 

conforme pode ser constatado através da análise da Figura 5.12b. A maior parte da área 

continuou a apresentar incremento de 0 a 2 edf. vert./ha. Nesse período, o maior incremento 

verificado se deu na porção central da área, onde ocorreram aumentos de 2 até 10 edf. 

vert./ha. Vale destacar também que tiveram setores onde praticamente não houve incremento 

no período considerado, a exemplo da área do Condomínio Paralela Park, na porção mais ao 

sul da área de estudo, nas imediações da rua Proc. Nelson Castro. 

A média de edificações verticais por hectare em 1992 no entorno da comunidade de 

Canabrava era de 0,7, enquanto que na área de estudo total era de 0,6 edf. vert./ha. Em 2013, 

essas médias passaram para, respectivamente, 1,4 e 1,2 edf. vert./ha, conforme está 

representado no Gráfico 5.9. Conforme constatado, não ocorreu verticalização na comunidade 

de Canabrava. 

 

 

Gráfico 5.9 - Evolução do número de edificações verticais por hectare na comunidade de Canabrava e 

entorno de 1992 a 2013 

 

A expansão das edificações residenciais verticais, em condomínios fechados ou não, 

ocorreu ocupando principalmente locais anteriormente vegetados do entorno, ao longo das 

duas principais vias que cortam a área, nas suas porções central e sul, a partir da década de 

1980. Em 2011, ocorreu a conclusão da construção de um empreendimento com padrão mais 

alto, o condomínio fechado Fórmula Residencial Mirante da Paralela
17

, conforme pode ser 

                                                 

17 Empreendimento comercializado pela Consil Empreendimentos LTDA, com apartamentos que foram 

vendidos a partir de R$154.000,00 de acordo com dados do sítio do empreendimento na internet 
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visto na Figura 5.13a, evidenciando a continuidade do processo de verticalização na área. 

Apesar de a mesma não poder ser considerada ainda como verticalizada, em virtude de suas 

proporções, esse processo encontra-se presente e tende a se intensificar com o tempo, 

conforme tendência apontada pelo mapa da Figura 4.10 (ver Capítulo 4, seção 4.2.5). Essa 

tendência se confirma ao verificar o fato de que a Av. Luís Viana vem passando por um 

processo de verticalização acelerado nos últimos anos, levando com que as áreas sob sua 

influência sofram o mesmo processo, guardadas as devidas proporções, conforme está 

exemplificado na Figura 5.13b. Sendo assim, além dessa proximidade, outros fatos podem ser 

elencados para justificar a verticalização no entorno da comunidade de Canabrava, tais como 

a proximidade com vários tipos de infraestruturas (faculdades, concessionárias de veículos, 

estádio de futebol) e a oferta de áreas propícias para construção, de “vazios urbanos”, os quais 

se encontram cada vez mais escassos na cidade e, por isso, vem sendo alvo de interesse do 

mercado imobiliário. 

 

 

Figura 5.13 - Fotos Exemplos de processo de verticalização no entorno da comunidade de Canabrava e na Av. 

Luís Viana 

                                                                                                                                                         

(http://www.formularesidencial.com.br/mirante-da-paralela/), que atualmente se encontra desativado; no site 

da OLX (http://salvador.olx.com.br/q/formula-residencial-mirante-da-paralela/c-367) encontram-se 

atualmente unidades vendidas na faixa de R$140.000,00 até R$220.000,00. 

http://www.formularesidencial.com.br/mirante-da-paralela/
http://salvador.olx.com.br/q/formula-residencial-mirante-da-paralela/c-367
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O processo de expansão urbana, conforme visto nesse capítulo, atingiu de forma 

diferenciada a comunidade de Canabrava e seu entorno. O indicador de urbanização, as 

características do crescimento populacional, em especial a densidade demográfica e o 

processo de verticalização, são alguns dos aspectos importantes para se entender essa 

dinâmica. Vale lembrar, entretanto, que a expansão urbana envolve uma série de fatores a 

serem analisados para melhor compreendê-la, os quais não foram possíveis de serem 

abordados neste estudo. Como a expansão urbana está intimamente relacionada ao processo 

de segregação socioespacial na área de estudo, apresenta-se, no próximo capítulo, o estudo de 

alguns aspectos da segregação socioespacial. 
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6 Caracterização da Segregação Socioespacial na Comunidade de 

Canabrava e seu Entorno 

 

Os processos de ocupação da comunidade de Canabrava e do seu entorno foram 

diferentes, conforme analisado nos Capítulos 4 e 5, com diferenças na qualidade e 

disponibilidade de infraestrutura e serviços urbanos, estabelecendo uma segregação nítida na 

paisagem entre essas duas áreas. Trata-se de uma segregação social, por envolver classes de 

renda diferentes, e espacial, por delimitar limites nítidos na paisagem do “território” de cada 

um. 

Para entender esse processo de segregação social e espacial, faz-se necessário o estudo 

de uma gama de fatores, os quais estão inter-relacionados no tempo e no espaço. Muitos 

desses fatores encontram-se elencados no Quadro 2.2 (ver seção 2.2.2), os quais foram 

agrupados nos macros-fatores seguintes: serviços de uso público essenciais, mobilidade 

urbana, aspectos econômicos e habitat. Devido à disponibilidade de tempo e materiais, não foi 

possível abordar todos esses fatores. Entretanto, apresenta-se aqui a análise da segregação 

socioespacial sob o ponto de vista de alguns aspectos dos macros-fatores mobilidade urbana e 

habitat, os quais são apresentados nas seções seguintes. Com relação à mobilidade urbana, 

estudou-se o fator “infraestrutura viária”, enfocando no seu atributo “tipos de pavimentação”. 

Quanto ao fator “condições do habitat”, foi estudado o elemento “zonas de ocupação 

homogênea”, com enfoque dado ao atributo “formal/informal”, do qual derivou a proposta de 

indicadores de segregação social, espacial e socioespacial. 

 

6.1 Infraestrutura viária 

A existência, a configuração e a qualidade do sistema viário influenciam diretamente as 

relações de determinada área do meio urbano com o restante da cidade. As condições desse 

sistema influenciam diretamente a mobilidade urbana, acarretando impactos no cotidiano da 

população. Sendo assim, a infraestrutura viária é um dos fatores que irão determinar o grau de 

ligação de uma dada área com seu entorno e, por isso mesmo, é um dos componentes que 

determinam se existe um processo de segregação socioespacial na área. Vale destacar que 

essa mesma infraestrutura também se constitui como um dos aspectos que evidencia a 

chegada da expansão urbana numa determinada localidade, sendo, por conseguinte, uma 
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evidência concreta na paisagem da interação entre os processos de urbanização e segregação 

socioespacial. 

As vias urbanas convencionais, segundo Mascaró (2005), constituem-se, basicamente, 

por duas partes diferenciadas pelas funções que desempenham. Uma delas é o leito 

carroçável, destinado ao trânsito de veículos e ao escoamento das águas pluviais através do 

conjunto meio-fio – sarjeta até a boca-de-lobo, e desta para a galeria de esgoto pluvial. A 

outra parte são os passeios, adjacentes ou não ao leito carroçável, destinados ao trânsito de 

pedestres e limitados fisicamente pelo conjunto meio-fio – sarjeta. O que se observa é que 

muitas das vias existentes no meio urbano, principalmente em áreas de maior precariedade de 

infraestrutura urbana no geral, não atendem a essas características por não possuírem 

calçadas, ou possuir em apenas um dos lados da via.  

A infraestrutura viária possui vários componentes que podem ser analisados, tais como 

hierarquia das vias, condições de conservação, tipo de tráfego possível e tipos de 

pavimentação, conforme listados nos Quadros 2.1 e 2.2 (ver Capítulo 2). Na presente 

pesquisa, entretanto, foi estudado apenas o componente tipo de pavimentação nos anos de 

1976, 1992 e 2013
18

. Apresenta-se, a seguir, a análise do sistema viário para cada um desses 

períodos. 

 

6.1.1 Sistema viário em 1976 

O sistema viário na área de estudo foi se configurando ao longo da ocupação do bairro, 

aumentando sua extensão consideravelmente de 1976 a 2013. Em 1976, quando a área se 

constituía num imenso “vazio urbano”, salvo algumas edificações pontuais conforme visto na 

seção 5.3, existiam apenas algumas vias sem pavimentação que ligava algumas partes da área 

do entorno da atual comunidade de Canabrava à Av. Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do 

Aeroporto), conforme pode ser observado na Figura 6.1. Nesse ano ainda não existia ligação 

com a então recém-implantada Av. Luís Viana (Av. Paralela). 

 

                                                 

18 O sistema viário por tipo de pavimentação do ano de 2006 não foi estudado por apresentar poucas 

diferenças em relação a 2013; ademais, foi feita a atualização do sistema viário da base SICAR de 1992 em 

campo por bolsistas do LabGeo/DETG/UFBA em 2012 e pelo mestrando em 2013. Em razão disso, optou-se 

nessa pesquisa por apresentar o estudo apenas para 2013, desconsiderando o ano de 2006. 
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Figura 6.1 - Mapa Sistema viário por tipo de pavimentação na área de estudo em 1976 

 

Em 1976, não existia ainda um sistema viário implantado na área da atual comunidade 

de Canabrava, conforme pode ser observado na Figura 6.1. Sendo assim, todas as vias 

existentes se localizavam no entorno, cujas extensões podem ser conferidas na Tabela 6.1. 

 

Tabela 6.1 - Sistema viário por tipo de pavimentação na comunidade de Canabrava e entorno em 1976 

 

Área
Tipo de 

pavimentação

Extensão 

da via 

(metros)

Percentual sobre 

o total de vias da 

área específica 

(%)

Percentual sobre 

o total de vias da 

área de estudo 

(%)

asfalto                -   0,0 0,0

solo exposto                -   0,0 0,0

Total                -   0,0 0,0

asfalto          488,3 8,6 8,6

solo exposto       5.217,5 91,4 91,4

Total       5.705,8 100,0 100,0

Total Todos os tipos       5.705,8                     100,0                     100,0 

Entorno da 

comunidade de 

Canabrava

Comunidade de 

Canabrava
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A proporção de vias sem pavimentação, ou seja, com solo exposto, era muito maior do 

que a de vias asfaltadas, conforme está representado no Gráfico 6.1. Vale destacar que esse 

percentual de vias asfaltadas do entorno que existia em 1976 correspondia exclusivamente a 

trechos das vias que limitavam a área de estudo ao norte e ao sul, sendo elas, respectivamente, 

a Av. Aliomar Baleeiro e a Av. Luís Viana. Não existiam vias asfaltadas ou com outro tipo de 

pavimentação no interior da área de estudo nesse período. 

 

 

Gráfico 6.1 - Proporção das vias por tipo de pavimentação na comunidade de Canabrava e entorno em 1976 

 

A expansão do meio urbano começava a atingir a área de estudo na década de 1970. Em 

função disso, nesse momento em questão (1976), a “infraestrutura viária”, em relação ao 

componente tipo de pavimentação, ainda não se constitui como um fator que mantém uma 

segregação socioespacial, tendo em vista a não presença de uma comunidade ali estabelecida 

para ser segregada. O fato é que a inexistência de um sistema viário articulado nesse período 

promovia a dificuldade de acesso à área de estudo, o que pode ser considerado como um dos 

fatores que promovem certa segregação espacial de dada área em relação ao seu redor. 

Todavia, para afirmar a existência desse processo na área, além da infraestrutura viária, 

devem ser levados em conta outros aspectos, tais como ocupações ao redor da área de estudo. 

No período seguinte estudado ocorreu uma expressiva expansão do sistema viário, conforme é 

apresentado na seção a seguir. 

 

6.1.2 Sistema viário em 1992 

Em 1992, o sistema viário passou a ficar mais articulado, se comparado a 1976, ligando 

várias partes da área de estudo, conforme pode ser observado na Figura 6.2. Passou a existir 

um eixo principal de ligação entre as avenidas Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do 
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Aeroporto) e Luís Viana (Paralela), que corta o bairro de norte a sul, constituído pelas ruas 

Artêmio Castro Valente e Proc. Nelson Castro, ambas pavimentadas com cobertura asfáltica. 

Esta última rua não existia em 1976; já aquela existia num traçado semelhante em menor 

extensão e sem pavimentação (ver Figura 6.1 da seção 6.1.1). 

 

 

Figura 6.2 - Mapa Sistema viário por tipo de pavimentação na área de estudo em 1992 

 

Existia uma significativa quantidade de vias em 1992, em condições diversas, com 

vários tipos de pavimentação, tanto na área da comunidade de Canabrava quanto no seu 

entorno, conforme pode ser conferido na Tabela 6.2. Entretanto, a malha viária então existente 

era muito mais densa na comunidade do que no entorno, conforme pode ser observado no 

mapa da Figura 6.2. Isso não quer dizer, por outro lado, que o sistema viário dentro da 

comunidade era melhor, pois, além da existência de vias, devem ser levados em consideração 
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outros aspectos, tais como tipo de pavimentação, condições de conservação e de tráfego 

possível. 

 

Tabela 6.2 - Sistema viário por tipo de pavimentação na comunidade de Canabrava e entorno em 1992 

 

 

A representação da proporção do tipo de pavimentação das vias existentes na 

comunidade e no entorno pode ser observada no Gráfico 6.2. Na comunidade de Canabrava, 

mais de 70% das vias existentes não possuíam qualquer tipo de pavimentação, ou seja, eram 

de “solo exposto”. Em segundo lugar em extensão, com aproximadamente 14%, existiam vias 

pavimentadas com cimento. Existiam apenas duas vias asfaltadas dentro da comunidade de 

Canabrava (ver Figura 6.2), que representavam menos de 10% das vias existentes. Por fim, 

em torno de 5% das vias possuíam trechos com solo exposto e/ou cimentados. 

 

 

Gráfico 6.2 - Proporção das vias por tipo de pavimentação na comunidade de Canabrava e entorno em 1992 

 

Área Tipo de pavimentação
Extensão da 

via (metros)

Percentual sobre 

o total de vias da 

área específica 

(%)

Percentual sobre 

o total de vias da 

área de estudo 

(%)

asfalto           754,0                        7,6                        3,6 

cimento        1.363,3                      13,8                        6,6 

cimento/solo exposto           454,8                        4,6                        2,2 

solo exposto        7.331,0                      74,0                      35,5 

Total        9.903,1                    100,0                      47,9 

asfalto        7.838,0                      72,8                      37,9 

cimento           620,9                        5,8                        3,0 

cimento/solo exposto        1.720,4                      16,0                        8,3 

solo exposto           586,2                        5,4                        2,8 

Total      10.765,4                    100,0                      52,1 

Total Todos os tipos      20.668,5                    100,0                    100,0 

Entorno da 

comunidade de 

Canabrava

Comunidade de 

Canabrava
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A situação do entorno quanto ao tipo de pavimentação já se apresentava bem distinta do 

que a comunidade. Observa-se no Gráfico 6.2 que a grande maioria das vias (mais de 70%) 

eram asfaltadas. Aproximadamente 16% das vias eram de cimento/solo exposto sendo que 

ocorriam em muitas áreas nas quais estavam sendo construídos prédios residenciais. O 

percentual de vias com cimento, assim como com solo exposto, era baixo, existindo em 

poucas áreas do entorno. 

Em 1992, o fator “infraestrutura viária” evidenciava nitidamente a chegada da expansão 

urbana na área. Da mesma forma, a análise da sua configuração quanto ao tipo de 

pavimentação, permite visualizar certa segregação socioespacial, tendo em vista a existência 

de áreas com melhores condições nesse aspecto devido à existência de grande percentual de 

vias asfaltadas, o entorno, enquanto em outras áreas ainda era grande o percentual de vias com 

solo exposto, a comunidade, com piores condições quanto a esse componente analisado e, por 

conta disso, podendo reforçar sua condição de segregada. Vale salientar que, para afirmar de 

fato que determinada área encontra-se segregada socioespacialmente, uma série de 

componentes e fatores devem ser estudados, assim como a interação entre os mesmos no 

território, muitos dos quais elencados no Quadro 2.2 (ver seção 2.2.2). 

Ocorreram significativas mudanças no sistema viário na área de estudo nos vintes anos 

que se seguiram. Destarte, apresenta-se na próxima seção a análise desse fator para o ano de 

2013. 

 

6.1.3 Sistema viário em 2013 

Em 2013 já se verifica uma rede viária mais extensa do que em 1992, a qual liga várias 

partes da área de estudo com as áreas ao redor, conforme pode ser observado na Figura 6.3. O 

eixo viário principal continua sendo as ruas Artêmio Castro Valente e a Proc. Nelson Castro 

que funcionam como ligação entre as avenidas Aliomar Baleeiro e Luís Viana. As demais vias 

que compõem o sistema dão acesso aos condomínios de prédios residenciais – surgidos após a 

comunidade de Canabrava – e existe as via que dão acesso à comunidade de Canabrava, em 

condições diversas de tipos de pavimentação e conservação. Percebe-se que a rede viária é 

orientada no sentido de, através do eixo norte-sul, possibilitar o acesso à Av. Luís Viana, 

reforçando a grande influência da mesma na área de estudo. 
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Figura 6.3 - Mapa Sistema viário por tipo de pavimentação na área de estudo em 2013 

 

A ligação principal da área de estudo com o seu redor está nas suas porções norte e sul, 

conforme já mencionado. Ao se analisar o mapa da Figura 6.3, observa-se que existe uma 

ligação a oeste com o bairro Vale dos Lagos, através de uma via pavimentada, que é a rua 

Jorn. Regina Célia Santana Dias, que passa por várias áreas com infraestruturas de pequeno e 

médio porte, condomínios e edificações residenciais. Não existem vias formais em condições 

normais de tráfego de veículos e pessoas que ligam a porção leste da área de estudo com os 

terrenos vizinhos. O que existem são alguns caminhos (solo exposto) ligando a área da 

comunidade com os bairros Jardim Nova Esperança e Nova Brasília, os quais passam por 
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áreas de brejos, inundáveis e de corpos d‟água, do vale do rio Mocambo
19

, conforme pode ser 

visto no mapa da Figura 6.4. Da mesma forma e sob as mesmas condições, existe um caminho 

no entorno ligando este ao bairro do Trobogy. 

 

 

Figura 6.4 - Mapa Sistema viário por tipo de pavimentação, hidrografia e hipsometria na comunidade de 

Canabrava em 2013 

 

A extensão das vias existentes por tipo de pavimentação para a área de estudo é 

apresentada na Tabela 6.3. Nota-se como o valor de extensão de vias da comunidade 

(12.161,0m) não é tão menor que o do entorno (15.200,5m) e, como se tratam de áreas cujas 

proporções são bem diferentes, com aproximadamente 46 e 226ha, respectivamente, constata-

                                                 

19 Em conversa de pesquisadores e bolsistas do LabGeo/DETG/UFBA com moradores da comunidade local, foi 

relatado pelos moradores a utilização eventual desses caminhos que passam pelo vale do rio Mocambo, a qual 

só é possível em determinados períodos do ano, a depender das condições de inundação das áreas. 
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se o quanto a malha viária na comunidade é bem mais densa que a do entorno, conforme pode 

ser observado também no mapa da Figura 6.3. Vale destacar, entretanto, que no entorno ainda 

existem grandes áreas não ocupadas por qualquer tipo de construção e, as áreas que existem 

ocupadas possuem um sistema viário disponível para uso implantado. 

 

Tabela 6.3 - Sistema viário por tipo de pavimentação na comunidade de Canabrava e entorno em 2013 

 

 

A comparação entre os dados de tipo de pavimentação das vias existentes na 

comunidade de Canabrava e seu entorno através do Gráfico 6.3 permite perceber a distinção 

entre essas duas áreas nesse aspecto. Em 2013, as vias do entorno da comunidade de 

Canabrava passam a ser quase totalmente de cobertura asfáltica, possuindo um baixo 

percentual de solo exposto e de cimento, este último imperceptível no gráfico. 

 

 

Gráfico 6.3 - Proporção das vias por tipo de pavimentação na comunidade de Canabrava e entorno em 2013 

 

Área Tipo de pavimentação
Extensão da 

via (metros)

Percentual sobre 

o total de vias da 

área específica 

(%)

Percentual sobre 

o total de vias da 

área de estudo 

(%)

asfalto        1.799,6                      14,8                        6,6 

cimento        2.421,3                      19,9                        8,8 

cimento/solo exposto           342,7                        2,8                        1,3 

solo exposto        7.597,5                      62,5                      27,8 

Total      12.161,0                    100,0                      44,4 

asfalto      14.833,5                      97,6                      54,2 

cimento             14,0                        0,1                        0,1 

cimento/solo exposto 0,0 0,0 0,0 

solo exposto           353,0                        2,3                        1,3 

Total      15.200,5                    100,0                      55,6 

Total Todos os tipos      27.361,6                    100,0                    100,0 

Comunidade 

de Canabrava

Entorno da 

comunidade 

de Canabrava
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As vias existentes na comunidade de Canabrava, em sua maioria, não possuem qualquer 

tipo de pavimentação sendo, portanto, de solo exposto, conforme representado no Gráfico 6.3. 

Quase 20% das vias são cimentadas, pouco menos de 3% possuem o tipo de pavimentação 

que varia entre cimento e solo exposto e aproximadamente 15% apenas das vias são 

asfaltadas. Conforme pode ser observado no mapa da Figura 6.4, existe uma rua com parte do 

trecho asfaltado (rua São Roque) e três outras asfaltadas, dentre elas a Av. Zélia Santos 

Souza, na qual transita ônibus coletivos e onde se situa o final de algumas linhas de transporte 

coletivo urbano. Imagens dessa avenida e de exemplos dos outros tipos de pavimentação na 

comunidade são apresentadas na Figura 6.5 (imagens a, b, c, d). Vale destacar que em muitas 

das vias existentes na comunidade não é possível a passagem de veículos. Já no caso do 

entorno da comunidade, podem ser citadas como exemplo de vias com pavimentação asfáltica 

as já mencionadas ruas Artêmio C. Valente e Proc. Nelson Castro, apresentadas na Figura 6.5 

(imagens e, f). 

 

 

Figura 6.5 - Fotos Exemplos de tipos de pavimentação do sistema viário na comunidade de Canabrava e 

entorno 
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Em 2013, a “infraestrutura viária”, com relação a seu componente tipo de 

pavimentação, configura-se como evidência da expansão urbana e, ao mesmo tempo, como 

um dos fatores presentes na paisagem que contribuem para manter certa segregação 

socioespacial na área. Nota-se nitidamente a distinção na qualidade das vias entre a 

comunidade e seu entorno. Enquanto a primeira tem grande percentual de vias sem 

pavimentação e em condições mais precárias, em muitos trechos impondo restrições à 

circulação de veículos e/ou pessoas, a última possui vias em melhores condições, em sua 

maioria asfaltada, que possibilitam a circulação de veículos e pessoas. Essa tendência de 

distinção das condições do sistema viário entre a comunidade de Canabrava e o entorno vem 

se reforçando no tempo, conforme é analisado na seção a seguir. 

 

6.1.4 Evolução do sistema viário entre 1976 e 2013 

A área de estudo apresentou uma evolução significativa do seu sistema viário de 1976 a 

2013. Nesse período, as vias com tipos de pavimentação variados apresentaram grande 

expansão, conforme pode ser observado no Gráfico 6.4c, passando de aproximados 5.706m 

em 1976 para 27.362m em 2013, representando um aumento de cerca de 380% nesse período. 

Entretanto, verifica-se que a evolução do sistema viário entre a comunidade e seu entorno se 

deu de forma diferenciada. Na primeira houve grande expansão das vias sem pavimentação 

(solo exposto), conforme está representado na Gráfico 6.4a. Também houve expansão dos 

outros tipos de pavimentação, porém em menor proporção. No entorno, ocorreu grande 

expansão das vias asfaltadas, conforme pode ser observado na Gráfico 6.4b. As vias com 

cimento e cimento/solo exposto expandiram de 1976 para 1992 e, posteriormente, 

apresentaram redução até 2013. As vias sem pavimentação (solo exposto) apresentaram 

redução expressiva nessa área. 

A análise do sistema viário por tipo de pavimentação na área de estudo, nos anos de 

1976, 1992 e 2013, permite verificar uma tendência: a de diferenciação entre a comunidade de 

Canabrava e seu entorno. Quando se traça um comparativo entre as duas realidades, do 

entorno e da comunidade, nota-se a discrepância existente na infraestrutura viária, que foi se 

acentuando no tempo, conforme pode ser mais bem visualizado no Gráfico 6.5. Percebe-se 

que a proporção com tipo de pavimentação asfalto foi aumentando expressivamente ao longo 

do tempo no entorno, atingindo um percentual próximo a 100%. Nessa área, localizam-se 

ocupações residenciais programadas, em sua maioria em condomínios, e infraestruturas de 
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grande porte, sendo que a infraestrutura viária foi montada para atender a demanda crescente 

e possibilitar a expansão desses tipos de ocupação. 

 

 

Gráfico 6.4 - Evolução do sistema viário por tipo de pavimentação na comunidade de Canabrava, entorno e 

área de estudo entre 1976 e 2013 

 

Na comunidade de Canabrava, conforme representado no Gráfico 6.5, não existiam vias 

em 1976 e, em 1992, grande parte das vias eram sem pavimentação. Apesar de ter ocorrido 

uma elevação proporcional da extensão de vias asfaltadas e com cimento de 1992 a 2013, o 

percentual de vias com solo exposto ainda é muito elevado. 

A área da comunidade de Canabrava não tem recebido investimentos públicos 

significativos para a melhoria de suas vias. Muitas delas possuem cobertura de cimento por 

iniciativa da própria comunidade. Devido às características do relevo, conforme pode ser 

observado no mapa da Figura 6.4, muitas dessas vias sem pavimentação possuem elevada 

declividade, a exemplo da mostrada na Figura 6.5d, causando transtornos à comunidade local 

quando da ocorrência de chuvas. Assim sendo, a má qualidade da infraestrutura viária dentro 

da comunidade, tanto em tipo de pavimentação quanto em condição de conservação, agravada 

pelas características topográficas da área, é um fator que dificulta a mobilidade tanto de 

pessoas como de veículos. 
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Gráfico 6.5 - Evolução da proporção de extensão das vias por tipo de pavimentação na comunidade de 

Canabrava e seu entorno entre 1976 e 2013 

 

A situação do sistema viário na comunidade de Canabrava, conforme analisado, 

contribui para manter essa área segregada do restante do tecido urbano. Essa segregação, que 

é social e espacial, torna-se mais evidente ao comparar essa área com seu entorno, no qual 

vem ocorrendo melhorias em infraestrutura urbana ao longo do tempo. Sendo assim, 

confirma-se o fato de a infraestrutura viária, analisado aqui o componente tipo de 

pavimentação, ser um fator que evidencia a chegada em menor ou maior grau da expansão 

urbana e também ser um fator que contribui no sentido de manter e até reforçar a segregação 

socioespacial de determinada comunidade. Vale destacar, mais uma vez, que existe uma série 

de fatores que devem ser estudados para caracterizar esses dois processos em determinada 

região. A fim de possibilitar o maior entendimento do processo segregação socioespacial, 

apresenta-se, na próxima seção, a análise das condições do habitat, no sentido de propor 

indicadores de segregação espacial, social e socioespacial. 

  

6.2 Condições do habitat 

As condições de vida do habitante da cidade são determinadas pela disponibilidade e 

qualidade de serviços e infraestrutura urbana. Por serviços e infraestrutura urbana entendem-

se todos aqueles de uso público essencial, listados no Quadro 2.2 (ver seção 2.2.2), tais como 

saneamento básico, rede de distribuição de energia elétrica, de comunicação, educação, saúde, 
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infraestruturas para lazer, esporte e cultura, infraestrutura viária e atividades de comércio. A 

disponibilidade desses serviços e equipamentos urbanos influenciará diretamente nos fluxos 

existentes dentro do espaço intraurbano e interurbano. Tais fluxos, a depender da qualidade da 

mobilidade urbana, a qual envolve uma série de condicionantes, afetam diretamente o 

cotidiano da população. Todos esses aspectos determinam a qualidade de vida do cidadão 

urbano, os quais são mais visíveis no seu local de vida, o seu habitat. 

Os fatores analisados para avaliar as condições do habitat são diversos, como pode ser 

percebido pelo exposto no parágrafo anterior. Como elemento representativo na paisagem 

dessas condições, têm-se as zonas de ocupação homogênea. Estas são zonas residenciais que 

possuem certa homogeneidade no padrão de ocupação. Sendo assim, nesta pesquisa foram 

identificadas para a área de estudo quatro zonas, a saber: ocupação programada por 

edificações residenciais, ocupação programada por condomínios residenciais, ocupação 

espontânea consolidada e ocupação espontânea não consolidada. As duas primeiras são 

ocupações formais, ou seja, constituídas segundo normas e padrões urbanísticos estabelecidos, 

e as duas últimas informais, à revelia dessas normas, conforme já analisado no Capítulo 4. 

Estas unidades podem sofrer graus variados de segregação socioespacial, a depender das 

condições e do contexto no qual estão inseridas, ou seja, sua relação com as áreas no seu 

entorno. Isso é determinado por uma série de fatores presentes na paisagem, conforme já 

mencionados e explicitados no Quadro 2.2 (ver seção 2.2.2). Em função disso, foi proposto 

um indicador que evidencia um maior ou menor grau de segregação socioespacial dessas 

unidades residenciais. Esse foi gerado a partir de dois outros indicadores propostos, de 

segregação espacial e social, os quais são apresentados nas seções a seguir. 

 

6.2.1 Indicador de Segregação Espacial 

Uma determinada área pode estar segregada espacialmente se existirem elementos ou 

unidades ao seu redor que promovam essa segregação. Assim sendo, podem ser enumerados 

vários elementos naturais e artificiais que promovem segregação espacial, na medida em que 

restringem a circulação de pessoas e veículos pelos diferentes espaços urbanos. Esses 

elementos já foram apresentados no Capítulo 0, seção 2.2.2. 

Dentro do contexto das unidades ambientais homogêneas (UAHs) existentes na área de 

estudo, existem unidades que promovem essa segregação espacial. Essas unidades são as 

seguintes: “Vegetação densa”, “Áreas de restrição à ocupação e circulação”, “Infraestrutura 
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de grande porte”, “Áreas não construídas com acesso restrito” e “Condomínio residencial”. 

Essas UAHs promovem segregação espacial ao impor restrição à circulação de pessoas e 

veículos, constituindo-se como verdadeiras “barreiras” na paisagem. As demais unidades 

presentes na área, por não impor esse tipo de restrição, não promovem uma segregação 

espacial. 

As unidades que podem sofrer segregação espacial são as unidades residenciais, já 

mencionadas na introdução da seção 6.2. Nota-se que a unidade “Condomínio residencial”, ao 

mesmo tempo em que pode sofrer segregação espacial, provoca também essa segregação a 

outras unidades residenciais ao seu redor, pois, por ser uma área restrita cercada por muros ou 

grades, impõe restrições de acesso à área comum do condomínio. As “edificações 

residenciais”, constituídas em condomínios não fechados, não provocam segregação por não 

restringir a circulação de pessoas e veículos entre os prédios.  Esta mesma regra se aplica às 

ocupações espontâneas consolidadas e não consolidadas. 

Diante desse contexto, o indicador de segregação espacial foi proposto de acordo com o 

perímetro de contato das zonas de ocupação homogênea (UAHs residenciais) com unidades 

que provocam esse tipo de segregação. Este indicador foi aplicado na área de estudo aos 

quatro períodos analisados (1976, 1992, 2006 e 2013). Apresenta-se, nas seções seguintes, o 

estudo para cada um desses momentos. 

 

6.2.1.1 Indicador de Segregação Espacial na área de estudo em 1976 

A área de estudo se constituía num imenso “vazio urbano” em 1976, conforme já visto 

na seção 4.2.1. As ocupações residenciais que existiam eram poucas e pontuais e, 

provavelmente, deveriam ser fazendas, tendo em vista que a expansão urbana ainda não tinha 

abarcado a área por completo. Assim sendo, não se observam áreas consideráveis de unidades 

residenciais segregadas espacialmente nesse período, conforme pode ser observado na Figura 

6.6. Observa-se no mapa dessa figura que existiam áreas segregadas espacialmente em 

terrenos próximos fora da área de estudo. 
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Figura 6.6 - Mapa do Indicador de Segregação Espacial na área de estudo em 1976 

 

As poucas unidades residenciais que existiam na área de estudo em 1976, por não ter 

contato com UAHs que promovem segregação espacial, apresentavam indicador “1”. Os 
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dados gerais das áreas residenciais com seus respectivos indicadores de segregação espacial e 

das áreas não residenciais estão encontram-se na Tabela 6.4 a seguir. A reduzida área com 

indicador “2” ocorria na porção norte da área de estudo, conforme pode ser visto no mapa da 

Figura 6.6, e é um prolongamento de uma ocupação residencial na Av. Aliomar Baleeiro. 

 

Tabela 6.4 - Indicador de Segregação Espacial na comunidade de Canabrava e seu entorno em 1976 

 

 

Representando os dados apenas das UAHs residenciais através do Gráfico 6.6, percebe-

se que, dentre as áreas existentes, quase a totalidade possui baixo indicador de segregação 

espacial. Se fossem representadas no gráfico também as áreas não residenciais, às quais o 

indicador não se aplica, não seria perceptível a proporção de área ocupada pelo indicador “1”, 

não tendo, em consequência disso, representatividade para o estudo. Para conferir esse 

gráfico, ver Apêndice II, Gráfico I. 

 

 

Gráfico 6.6 - Área das UAHs residenciais ocupadas por Indicador de Segregação Espacial na comunidade de 

Canabrava e entorno em 1976 
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Conforme pode ser constatado através da Figura 6.6, do Gráfico 6.6 e da Tabela 6.4, 

ainda não se podia falar num processo de segregação espacial de fato na área de estudo. Essa 

área, assim como a maior parte dos terrenos ao seu redor, se constituía num imenso “vazio 

urbano”, pois o tecido urbano ainda não havia abarcado essas áreas. Essa expansão começava 

a ocorrer, conforme é evidenciado através da existência de ocupações ao norte da área, dentre 

outros fatores analisados na seção 5.1.1.1. A situação no período seguinte já é bem diferente, 

conforme é apresentado na seção a seguir. 

 

6.2.1.2 Indicador de Segregação Espacial na área de estudo em 1992 

Em 1992, já existiam muitas ocupações residenciais na área da comunidade de 

Canabrava e em seu entorno. Como existiam muitas UAHs que promoviam segregação 

espacial na área de estudo, passaram a existir unidades residenciais segregadas espacialmente, 

conforme pode ser observado na Figura 6.7. Percebe-se que vários tipos de ocupações 

programadas no entorno da comunidade, nesse período, possuíam parte do seu perímetro em 

contato com unidades que promoviam segregação fazendo com que os mesmos estivessem, 

em certa medida, segregados espacialmente. Isso ocorria nas porções central e sul da área de 

estudo. 

Parcela significativa da ocupação espontânea não consolidada existente na comunidade 

de Canabrava nesse período estava mais segregada espacialmente. Nota-se através da 

comparação entre os mapas das Figura 6.7 e Figura 6.4 (ver seção 6.1.3), que essa parcela 

ocupava as áreas mais declivosas e próximas aos fundos de vale, enquanto a outra parcela, 

menos segregada espacialmente, ocupava os espigões. Os dados com os indicadores de 

segregação espacial para a área de estudo nesse período são apresentados na Tabela 6.5. 

Conforme pode ser observado nessa tabela, o percentual de áreas às quais não se aplica o 

Indicador de Segregação Espacial ainda é bem grande na área do entorno da comunidade de 

Canabrava, e ocupa parcela significativa (aproximadamente 33%) da comunidade. Para 

visualizar o gráfico com a distribuição também dessas áreas, ver Apêndice II, Gráfico II. 
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Figura 6.7 - Mapa do Indicador de Segregação Espacial na área de estudo em 1992 

 

 

 



172 

 

Tabela 6.5 - Indicador de Segregação Espacial na comunidade de Canabrava e seu entorno em 1992 

 

 

A distribuição do Indicador de Segregação Espacial em 1992 para a comunidade de 

Canabrava e seu entorno está representada no Gráfico 6.7. Percebe-se que, tanto na 

comunidade quanto no entorno, predominava baixo Indicador de Segregação Espacial (1). O 

indicador intermediário (2) era proporcionalmente maior na comunidade, enquanto o mais 

alto (3) era proporcionalmente mais alto no entorno. Isso significa que o entorno começava a 

apresentar algumas poucas áreas mais segregadas espacialmente, devido à existência de 

algumas unidades residenciais com perímetro maior em contato com UAHs que promoviam 

esse tipo de segregação. Vale destacar que essas áreas eram bem reduzidas, conforme pode 

ser observado na Tabela 6.5 e na Figura 6.7. 

 

 

Gráfico 6.7 - Área das UAHs residenciais ocupadas por Indicador de Segregação Espacial na comunidade de 

Canabrava e entorno em 1992 

 

Os dados referentes ao ano de 1992 permitem constatar a chegada da expansão urbana 

na área acompanhada de um processo de segregação espacial. Ainda que proporcionalmente 

pouco presente, percebe-se que começam a surgir unidades segregadas espacialmente por 
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várias partes da área de estudo, ocupando uma área mais representativa na comunidade. Na 

próxima seção, apresenta-se o estudo desse indicador para o ano de 2006. 

 

6.2.1.3 Indicador de Segregação Espacial na área de estudo em 2006 

Em 2006 aparecem áreas com Indicador de Segregação Espacial intermediário e alto nas 

porções central e sul da área de estudo, conforme pode ser observado na Figura 6.8. Nota-se 

que existem “Condomínios residenciais” no entorno da comunidade de Canabrava com 

grande percentual do perímetro em contato com UAHs que promovem segregação espacial. 

Isso significa que os mesmos também estão segregados espacialmente, apresentando um 

indicador alto (3). Na comunidade de Canabrava, as ocupações espontâneas não consolidadas, 

por possuírem maior percentual em contato com UAHs que segregam, estão mais segregadas 

espacialmente do que as ocupações espontâneas consolidadas. 

A observação do mapa da Figura 6.8 permite perceber que ainda é grande a área 

ocupada por UAHs não residenciais, às quais não se aplica o indicador. Os dados gerais do 

Indicador de Urbanização incluindo essas áreas estão na Tabela 6.6. Observa-se por essa 

tabela que cerca de 15% da área do entorno é ocupada por UAHs residenciais, enquanto na 

comunidade esse percentual é de 76%. 

 

Tabela 6.6 - Indicador de Segregação Espacial na comunidade de Canabrava e seu entorno em 2006 
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Figura 6.8 - Mapa do Indicador de Segregação Espacial na área de estudo em 2006 

 

Da mesma forma que em 1992, devido à grande área ocupada por UAHs não 

residenciais no entorno, o gráfico incluindo essas áreas não é representativo para visualizar a 
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proporção do Indicador de Urbanização nessa área; esse gráfico pode ser consultado no 

Apêndice II, Gráfico III. O gráfico representando a distribuição proporcional desse indicador 

apenas nas UAHs residenciais é apresentado no Gráfico 6.8. 

 

 

Gráfico 6.8 - Área das UAHs residenciais ocupadas por Indicador de Segregação Espacial na comunidade de 

Canabrava e entorno em 2006 

 

A análise do Gráfico 6.8 permite constatar a predominância do Indicador de Segregação 

Espacial intermediário (2) tanto na comunidade de Canabrava quanto no entorno. Destaca-se 

que próximo a 20% das unidades de ocupação homogênea do entorno possuem indicador alto 

(3) de segregação espacial, em decorrência de ter grande parte do seu perímetro em contato 

com UAHs que segregam. Vale salientar que se trata aqui em termos proporcionais apenas 

para as unidades residenciais, sendo que esse indicador “3” no entorno ocupa uma área de 

apenas 6,4ha, representando aproximadamente 3% apenas do entorno. A presença do 

indicador “3” na comunidade é muito baixa, não sendo representativa. 

A análise do próximo período (2013) é apresentada na próxima seção. A partir da 

análise dos quatro períodos, poder-se-á compreender melhor a dinâmica da evolução do 

Indicador de Segregação Espacial proposto para a área de estudo. 

 

6.2.1.4 Indicador de Segregação Espacial na área de estudo em 2013 

Em 2013 as unidades de ocupação homogênea continuam concentradas nas porções 

central e sul do entorno e se espalham por grande parte da comunidade, conforme pode ser 

visualizado na Figura 6.9. Os condomínios residenciais e edificações residenciais continuam a 
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ter grande parte do seu perímetro em contato com UAHs que provocam segregação espacial. 

Na comunidade, as ocupações espontâneas não consolidadas que ocupam as áreas de 

encostas, mais declivosas, e fundos de vale continuam a apresentar maiores percentuais de seu 

perímetro em contato com unidades que segregam, fazendo com que possuam indicador 

intermediário. 

Apesar de ter reduzido um pouco, a área ocupada por UAHs não residenciais continua 

muito grande no entorno, conforme pode ser visualizado na Figura 6.9. Essa área ainda 

representa mais de 80% do total do entorno; os dados gerais da comunidade, entorno e área de 

estudo constam na Tabela 6.7. Por outro lado, na comunidade, tais áreas só ocupam pouco 

mais de 20% da área, o que representa um maior adensamento de unidades residenciais nessa 

porção do território. O gráfico da proporção de áreas ocupadas por Indicador de Segregação 

Espacial, incluindo unidades não residenciais, pode ser consultado no Apêndice II, Gráfico 

IV.  

 

Tabela 6.7 - Indicador de Segregação Espacial na comunidade de Canabrava e seu entorno em 2013 

 

 

O Indicador de Segregação Espacial predominante na comunidade de Canabrava e em 

seu entorno continua sendo o “2”, conforme pode ser observado no Gráfico 6.9. Na 

comunidade, em torno de 70% da área é ocupada por esse indicador, enquanto no entorno esse 

percentual é de aproximadamente 48%. No entorno, o indicador mais baixo (1) passa a ter um 

percentual próximo disso, ocupando aproximadamente 43% da área das unidades de ocupação 

homogênea, enquanto o indicador “3” passa a ocupar cerca de 9%. 
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Figura 6.9 - Mapa do Indicador de Segregação Espacial na área de estudo em 2013 
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Gráfico 6.9 - Área das UAHs residenciais ocupadas por Indicador de Segregação Espacial na comunidade de 

Canabrava e entorno em 2013 

 

Percebe-se através da análise do Gráfico 6.9 que a comunidade e seu entorno 

apresentam semelhante tendência na distribuição do Indicador de Segregação Espacial. 

Ambas as áreas possuem a maior parte de suas unidades de ocupação homogênea com 

indicador “2”, que indicam que elas sofrem o processo de segregação espacial num grau 

intermediário. Apesar dessa semelhança, há diferença na forma como se dá essa segregação 

espacial, cuja análise é apresentada na seção a seguir. 

 

6.2.1.5 Evolução do Indicador de Segregação Espacial na área de estudo de 1976 a 

2013 

A análise da sequência de mapas do Indicador de Segregação Espacial (Figura 6.6, 

Figura 6.7, Figura 6.8 e Figura 6.9) permite observar a forma como vem evoluindo esse 

indicador na área. Como as unidades residenciais se concentram nas porções central e sul do 

entorno, e se espalham por toda a área da comunidade, são nesses locais que aparecem e se 

expandiram as manchas com indicadores intermediários de segregação espacial. A evolução 

desse indicador pode ser melhor visualizada no Gráfico 6.10. 

A análise do Gráfico 6.10 permite observar a evolução sempre crescente das áreas 

ocupadas pelo indicador intermediário (2) na comunidade. Já no entorno, esse indicador 

apresentou elevação proporcional até 2006, para depois apresentar uma queda em decorrência 

da elevação proporcional do indicador “1”. Da mesma forma o indicador “3” apresentava uma 

tendência de crescimento até 2006, para depois decrescer. 
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Gráfico 6.10 - Proporção de área ocupada por Indicador de Segregação Espacial na comunidade de Canabrava 

e seu entorno de 1976 a 2013 

 

A leitura do Indicador de Segregação Espacial permite inferir a existência de um 

processo de segregação espacial, num grau intermediário, na área de estudo como um todo, o 

qual vem se expandindo à medida que se expandem as ocupações residenciais. Todavia, essa 

segregação não se dá da mesma forma entre a comunidade e seu entorno. Na comunidade essa 

segregação espacial é marcada, principalmente, pela existência de barreiras naturais, 

especialmente de “Áreas de restrição à ocupação e circulação”, que segregam espacialmente 

certa parcela da comunidade impondo restrições a sua livre circulação, conforme tem um 

exemplo apresentado na Figura 6.10a. Tal situação é agravada por outros fatores, sendo o 

mais marcante deles a infraestrutura urbana precária, a exemplos da condição do sistema 

viário que, conforme visto na seção 6.1, contribui para manter e reforçar a segregação 

espacial. 

No entorno da comunidade de Canabrava também existem áreas com nível de 

segregação espacial intermediário, sendo inclusive alto em alguns locais. Isso vem ocorrendo 

com as ocupações programadas do entorno, principalmente com os condomínios residenciais. 

Entretanto, diferentemente do que ocorre na comunidade, o que vem ocorrendo no entorno é a 

auto-segregação espacial, sendo o termo “congregar” mais apropriado, conforme aponta 

Marcuse (2004). Conforme esse autor, “congregar” é o processo de formação de um enclave, 
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que consiste na reunião voluntária de um grupo populacional para fins de auto-proteção e 

desenvolvimento de seus próprios interesses sem o recurso à dominação ou à exclusão. 

 

 

Figura 6.10 - Fotos Exemplos de processos de Segregação Espacial na comunidade de Canabrava e seu 

entorno 

 

No caso de alguns condomínios da área, a exemplo dos mais novos e de mais alto 

padrão, como o mostrado na Figura 6.10b, o termo “amuralhamento” seria mais apropriado. 

Este processo possui semelhante definição de “congregar”, com a diferença que ele envolve 

mecanismos de exclusão dos outros, segundo Marcuse (2004). Desse processo resulta a 

formação de um enclave excludente, que se constitui numa área de concentração espacial na 

qual seus membros, definidos por sua posição de superioridade em termos de poder, riqueza 

ou status em relação a seus vizinhos, aglomeram-se visando proteger essa posição 

(MARCUSE, 2004). 

A segregação espacial está presente tanto na comunidade quanto no seu entorno, todavia 

com diferentes “significados”, conforme foi exposto nos parágrafos anteriores. Entretanto, 

não acontece apenas esse tipo de segregação. Ao mesmo tempo, em menor ou maior 

intensidade, ocorre também a segregação social. Destarte, apresenta-se na próxima seção a 

discussão do indicador proposto também para esse tipo de segregação. 
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6.2.2 Indicador de Segregação Social 

A segregação social envolve a separação de diferentes grupos na sociedade. Esses 

grupos podem se diferenciar por várias questões, podendo ser étnicas, culturais, religiosas, de 

status hierárquico e de renda. Nas cidades brasileiras, a exemplo de Salvador, o que se mostra 

mais evidente é a renda como um dos fatores da segregação social. Todavia, não se trata 

apenas desse fator, mas envolve uma série de outros fatores, elencados no Quadro 2.2 (seção 

2.2.2), e a inter-relação entre esses fatores é que determina o grau de segregação de uma dada 

comunidade, tanto social quanto espacialmente. 

Quanto à segregação social, ganha destaque também o fator das condições do habitat. O 

habitat e, dentro dele a moradia, é uma evidência da existência ou não de um processo de 

segregação social, que pode existir em várias partes da cidade. Conforme visto no Capítulo 0 

(seção 2.2.2), são vários os aspectos que envolvem as condições do habitat, a exemplo do 

padrão da ocupação e da infraestrutura urbana. Considerando isso, foi proposto neste trabalho 

um indicador de segregação social sob o ponto de vista das condições do habitat, com 

influência também de alguns aspectos da infraestrutura urbana. Vale destacar que são vários 

os aspectos os quais podem ser considerados para se fazer um estudo com maior profundidade 

da segregação social numa dada localidade. 

O Indicador de Segregação Social possui três pesos, variando do “1”, que indica menor 

grau de segregação social, ao “3”, o qual indica maior grau. O mesmo foi aplicado apenas as 

UAHs residenciais, ou seja, às unidades de ocupação homogênea. Consoante isso, foi 

atribuído o indicador “1” às “Ocupações programadas” (condomínios e edificações 

residenciais), “2” à “Ocupação espontânea consolidada” e “3” à “Ocupação espontânea não 

consolidada”. O estudo desse indicador para os períodos analisados é apresentado nas seções 

seguintes. 

 

6.2.2.1 Indicador de Segregação Social na área de estudo em 1976 

Em 1976, o Indicador de Segregação Social se aplicava a algumas poucas áreas pontuais 

no entorno da comunidade de Canabrava, conforme pode ser visto na Figura 6.11. Isso se 

deve ao fato de a área se constituir num imenso vazio urbano, como já mencionado no 

Capítulo 4. Assim sendo, nota-se também que ao redor da área de estudo, são poucos os locais 

aos quais se aplicam esse indicador. 
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Figura 6.11 - Mapa do Indicador de Segregação Social na área de estudo em 1976 

 

Quase a totalidade da área de estudo era não residencial, conforme pode ser observado 

na Tabela 6.8. Em virtude disso, o gráfico com a proporção do indicador incluindo essa área 
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não é representativo para perceber a distribuição do mesmo entre as ocupações existentes. 

Esse gráfico pode ser consultado no Apêndice III, Gráfico V. 

 

Tabela 6.8 - Indicador de Segregação Social na comunidade de Canabrava e seu entorno em 1976 

 

 

Dentre as poucas unidades residenciais existentes na área do entorno, pouco mais de 

70% possuía Indicador de Segregação Social “1”, referente a algumas edificações existentes 

na área, possivelmente fazendas. Menos de 30% apresentavam indicador mais alto (3), 

aplicados a ocupações espontâneas pontuais ainda não consolidadas na área. Essa distribuição 

proporcional está representada no Gráfico 6.11. 

 

 

Gráfico 6.11 - Área das UAHs residenciais ocupadas por Indicador de Segregação Social na comunidade de 

Canabrava e entorno em 1976 

 

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Não se aplica 46,2                         100,0      226,0                 99,8    272,2                 99,9 

1                -                       -            0,2                   0,1        0,2                   0,1 

2                -                       -              -                       -            -                       -   

3                -                       -            0,1                   0,0        0,1                   0,0 

Total 46,2           100,0             226,3     100,0                272,6               100,0 

Indicador de 

Segregação 

Social

Comunidade de Canabrava
Entorno da comunidade 

de Canabrava
Área de estudo
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A partir da análise dos dados referentes ao ano de 1976, constata-se que o Indicador de 

Segregação Social é inexpressivo nesse ano. Isso significa que o processo de segregação 

social era incipiente e ainda não abarcava áreas significativas. Esse processo começará a se 

expandir com a chegada da urbanização na área, conforme é analisado nas próximas seções. 

 

6.2.2.2 Indicador de Segregação Social na área de estudo em 1992 

Em 1992, com a expansão das ocupações residenciais, começam a ser notadas unidades 

de ocupação homogênea mais segregadas espacialmente, principalmente na área da 

comunidade de Canabrava, conforme pode ser visualizado na Figura 6.12. Nessa época, com 

o “lixão” em atividade, população de baixa renda que, em grande parte, vivia da catação 

espontânea do lixo, formava núcleos de ocupação espontânea não consolidada, os quais se 

encontravam segregados socialmente do restante da cidade. 

Os dados do Indicador de Segregação Social constam na Tabela 6.9 a seguir. Conforme 

pode ser visto, o único indicador que existia na comunidade era o mais alto (3) e em pouco 

mais de 15% da área não se aplicava por se tratar de UAHs não residenciais. Já no entorno, a 

área ocupada por todos os indicadores somados era pouco significativa diante da proporção 

total do seu território. Para ver o gráfico com essa representação, ver Apêndice III, Gráfico 

VI. 

 

Tabela 6.9 - Indicador de Segregação Social na comunidade de Canabrava e seu entorno em 1992 

 

 

 

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Não se aplica 15,5                          33,5           202,1                 89,3            217,6                    79,8 

1               -                       -               23,9                 10,6              23,9                      8,8 

2               -                       -                 0,1                   0,1                0,1                      0,0 

3            30,8                 66,5               0,2                   0,1              31,0                    11,4 

Total 46,2          100,0             226,3         100,0                        272,6                  100,0 

Indicador de 

Segregação 

Social

Comunidade de 

Canabrava

Entorno da comunidade 

de Canabrava
Área de estudo
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Figura 6.12 - Mapa do Indicador de Segregação Social na área de estudo em 1992 

 

A distribuição do Indicador de Segregação Social, representada no Gráfico 6.12, já se 

mostrava bem distinta entre a comunidade e seu entorno. Mostra-se que as duas áreas 
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representavam realidades opostas com relação a esse indicador. Enquanto a comunidade 

encontrava-se totalmente segregada socialmente, seu entorno não sofria com esse processo, 

apresentando o indicador mais baixo. A área ocupada pelos indicadores “2” e “3” no entorno, 

por ser muito reduzida, é imperceptível no gráfico. 

 

 

Gráfico 6.12 - Área das UAHs residenciais ocupadas por Indicador de Segregação Social na comunidade de 

Canabrava e entorno em 1992 

 

Em 1992, a ocupação programada, tanto em condomínios fechados ou não, estava em 

plena expansão na área de entorno. Existia uma infraestrutura urbana montada para atender a 

essa expansão e o padrão desse tipo de ocupação evidencia que a mesma não se encontrava 

segregada socialmente. Já a comunidade, com condições de habitat precárias, presenciava a 

melhora das áreas do entorno sem se beneficiar com isso, reforçando sua condição de 

segregada espacialmente. A situação muda um pouco no próximo período analisado, 

conforme exposto na seção seguinte. 

 

6.2.2.3 Indicador de Segregação Social na área de estudo em 2006 

Vários espaços da área de estudo estavam ocupados por unidades residenciais, apesar de 

ainda existir grandes vazios, o que se reflete na distribuição do Indicador de Segregação 

Social, conforme pode ser observado na Figura 6.13. Na comunidade de Canabrava já 

aparecem áreas com Indicador intermediário (2), atribuídas às ocupações espontâneas que se 

consolidaram e se beneficiaram com alguma melhoria nas condições de seu habitat. Já no 

entorno ainda predomina o indicador “1”, aparecendo o indicador “2”, numa pequena área em 
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sua porção central, indicando a formação aí de núcleos de ocupação espontânea que já se 

encontram consolidados. 

 

 

Figura 6.13 - Mapa do Indicador de Segregação Social na área de estudo em 2006 
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As áreas não residenciais ainda constituem maioria no entorno, conforme pode ser 

visualizado na Figura 6.13. A representação gráfica do indicador com essas áreas pode ser 

consultada no Apêndice III, Gráfico VII. Os dados gerais do Indicador de Segregação Social 

para a área de estudo em 2006 são apresentados na Tabela 6.10. De acordo com os dados 

dessa tabela, aproximadamente 75% da área de estudo são ainda ocupados por UAHs não 

residenciais, o que explica a grande mancha cinza no mapa da Figura 6.13, às quais o 

indicador não se aplica. O entorno é responsável por esse grande percentual, pois a 

comunidade já se encontra com cerca de 76% de sua área ocupada por algum tipo de 

indicador. 

 

Tabela 6.10 - Indicador de Segregação Social na comunidade de Canabrava e seu entorno em 2006 

 

 

O Gráfico 6.13 permite melhor visualização da distribuição do Indicador de Segregação 

Social na comunidade e no seu entorno. Na comunidade, nota-se o crescimento proporcional 

das áreas ocupadas pelo indicador intermediário (2), em virtude de alguma melhoria nas 

condições do habitat como, por exemplo, na infraestrutura viária, conforme já analisado na 

seção 6.1. Todavia, a segregação social ainda se mantém mais intensa (3) em mais de 70% das 

UAHs residenciais, pois nessas áreas as condições de vida ainda permanecem mais precárias 

do que nas áreas onde a ocupação se consolidou. 

No entorno da comunidade de Canabrava, conforme pode ser observado no Gráfico 

6.13, predominavam áreas residenciais não segregadas socialmente, por isso possuíam 

indicador “1”. Essas, ocupadas por condomínios e edificações residenciais, são melhor 

servidas por equipamentos e serviços urbanos. A presença do indicador “2” em 

aproximadamente 3% da área do entorno indica o início, ainda que pouco representativo por 

Área       
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total da área                       
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Área       
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Área ocupada 

em relação ao 
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Área       

(ha)
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(%)

Não se aplica 10,9                              23,6           192,6                 85,1           203,5                   74,6 

1                0,0                     0,1             32,8                 14,5             32,8                   12,0 

2              10,5                   22,7               0,9                   0,4             11,4                     4,2 

3              24,8                   53,6               0,1                   0,0             24,9                     9,1 

Total 46,2            100,0               226,3          100,0                        272,6                 100,0 

Indicador de 

Segregação 

Social

Comunidade de Canabrava
Entorno da comunidade de 

Canabrava
Área de estudo
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ser numa área muito reduzida, de um processo de segregação social. Isso se deve a um núcleo 

de ocupação espontânea que surgiu nessa área. 

 

 

Gráfico 6.13 - Área das UAHs residenciais ocupadas por Indicador de Segregação Social na comunidade de 

Canabrava e entorno em 2006 

 

O padrão de distribuição espacial do Indicador de Segregação Social se mantém no 

período seguinte, apresentando algumas alterações. Apresenta-se, portanto, na próxima seção, 

a análise desse indicador para o ano de 2013. 

 

6.2.2.4 Indicador de Segregação Social na área de estudo em 2013 

As unidades de ocupação homogênea se expandiram um pouco de 2006 para 2013, 

refletindo na maior distribuição espacial do Indicador de Segregação Social, conforme é 

mostrado na Figura 6.14. Aparecem novas áreas com indicador “1” na porção central e sul do 

entorno, em virtude da construção de condomínios residenciais, e também uma pequena área 

com indicador “3”, evidenciando o surgimento de ocupações espontâneas não consolidadas no 

entorno. A comunidade de Canabrava continua apresentando indicador “3” na maior parte de 

sua área. 

As unidades residenciais passam a ocupar aproximadamente 29% da área de estudo. Os 

dados gerais dessa área constam na Tabela 6.11, cuja leitura permite perceber que o entorno, 

em função de ter grande parte de sua área não ocupada por residências, responde pela maior 

fatia desse percentual. Assim sendo, o gráfico contendo as UAHs não residenciais ainda 
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dificultaria a leitura da distribuição espacial do Indicador de Segregação Espacial no entorno; 

esse gráfico pode ser consultado no Apêndice III, Gráfico VIII. 

 

 

Figura 6.14 - Mapa do Indicador de Segregação Social na área de estudo em 2013 
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Tabela 6.11 - Indicador de Segregação Social na comunidade de Canabrava e seu entorno em 2013 

 

 

A maior parte da área residencial na comunidade de Canabrava ainda sofre forte grau de 

segregação social, conforme está representado no Gráfico 6.14. Seu percentual, pouco acima 

de 70%, é bem superior ao das áreas que sofrem grau intermediário de segregação, as quais 

ocupam aproximados 29% das UAHs residenciais. 

 

 

Gráfico 6.14 - Área das UAHs residenciais ocupadas por Indicador de Segregação Social na comunidade de 

Canabrava e entorno em 2013 

 

No entorno da comunidade de Canabrava predominam unidades residenciais que não 

sofrem segregação social, às quais foi atribuído indicador “1”, conforme pode ser visualizado 

na Figura 6.14. O percentual de áreas residenciais com indicador “2” e “3”, por ser muito 

baixo, é pouco representativo na área, sendo quase imperceptíveis no gráfico. Nota-se que a 

situação do entorno permanece bem diferente da comunidade quanto à distribuição do 
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Não se aplica 9,7                                  21,0           184,4                    81,5            194,1                     71,2 

1              0,2                        0,5             40,2                    17,8              40,4                     14,8 

2            10,5                      22,7               0,9                      0,4              11,4                       4,2 

3            25,8                      55,8               0,8                      0,3              26,6                       9,8 

Total 46,2           100,0                  226,3          100,0                            272,6                   100,0 
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Indicador de Segregação Social, pois enquanto na comunidade essa segregação é maior, 

crescendo proporcionalmente em direção ao maior indicador, no entorno ocorre o contrário. 

A análise da evolução de 1976 a 2013 permite perceber que essa tendência de 

diferenciação entre a comunidade e seu entorno quanto à configuração espacial do Indicador 

de Segregação Social foi reforçada com o tempo. Essa análise é apresentada na seção 

seguinte. 

 

6.2.2.5 Evolução do Indicador de Segregação Social na área de estudo de 1976 a 

2013 

O estudo apresentado nas seções anteriores permite verificar como foi evoluindo, nesse 

intervalo de 37 anos, o Indicador de Segregação Social na área de estudo. Durante o 

transcurso do tempo, confirmou-se a tendência de diferenciação da comunidade com o seu 

entorno, na qual o processo de segregação social vem permanecendo à medida que a expansão 

urbana vai abarcando a área. Essa evolução está representada no Gráfico 6.15. 

 

 

Gráfico 6.15 - Proporção de área ocupada por Indicador de Segregação Social na comunidade de Canabrava e 

seu entorno de 1976 a 2013 
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O Gráfico 6.15 mostra que, na comunidade de Canabrava, não existiam unidades 

residenciais em 1976 e, quando as mesmas surgiram em 1992, já se encontravam num 

processo de extrema segregação social (indicador 3). À medida que transcorreu o tempo, com 

alguma melhoria em parte da comunidade, nas ocupações situadas nos espigões, essas passam 

a sofrer menos com a segregação social, sendo que essa condição ainda persiste (indicador 2). 

Através dos gráficos, percebe-se uma pequena elevação proporcional das áreas com indicador 

“3” de 2006 para 2013 na comunidade. Isso se deve à expansão ocorrida das ocupações 

espontâneas não consolidadas, nas áreas mais declivosas e de fundos de vale. Exemplo desse 

tipo de ocupação está apresentado na Figura 6.15a. Na área da comunidade que faz limite com 

o entorno predominam as ocupações espontâneas consolidadas, conforme exemplo na Figura 

6.15b. 

 

 

Figura 6.15 - Fotos Exemplos de processos de Segregação Social na comunidade de Canabrava e seu entorno 

 

O entorno da comunidade de Canabrava, conforme mostra o Gráfico 6.15, permaneceu 

durante todo o período com baixo grau de segregação social (1). Isso se deve ao fato de ser 

essa área ocupada predominantemente por edificações e condomínios residenciais; um 

exemplo deste último pode ser visto na Figura 6.15b. Percebe-se, por outro lado, de 1992 a 

2013, um aumento proporcional de áreas com indicadores mais altos (2 e 3), devido ao 

estabelecimento de algumas ocupações espontâneas, as quais ainda ocupam uma área bem 

diminuta do entorno e pouco representativa. Mas, se esse aumento proporcional continuar a 

ocorrer no futuro, isso pode levar ao aumento de áreas segregadas socialmente em regiões 
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específicas do entorno. É pouco provável que esse tipo de ocupação passe a ocupar grandes 

áreas do entorno num momento futuro, pelo fato de essa área ser de interesse do mercado 

imobiliário e onde está se dando a expansão de condomínios residenciais. 

Conforme visto nesta seção e na anterior, as diferentes unidades de ocupação 

homogênea podem sofrer graus variados de segregação social e espacial. Normalmente esses 

processos ocorrem de forma combinada, em proporções variáveis, e por isso se pode falar em 

segregação socioespacial. Apresenta-se, então, na próxima seção o estudo desse processo 

combinado para os quatro períodos analisados. 

 

6.2.3 Indicador de Segregação Socioespacial 

O Indicador de Segregação Socioespacial resulta da combinação entres os processos de 

segregação social e espacial. Normalmente as áreas que são segregadas socialmente também 

sofrem segregação espacial, em graus variados e a depender do contexto no qual elas 

estiverem inseridas. Também é possível, apesar de raro, certa comunidade sofrer segregação 

social sem necessariamente estar segregada espacialmente. Um exemplo disso seria uma 

comunidade que se encontra separada do seu redor por questões étnico-culturais, mas se 

encontra num meio no qual não existem barreiras à sua livre circulação no espaço devido, 

dentre outros fatores, a uma infraestrutura viária disponível e em boas condições. 

Uma dada comunidade pode também sofrer segregação espacial sem necessariamente 

estar segregada socialmente, e essa situação parece ser mais comum do que o contrário. Um 

condomínio residencial, por exemplo, pode estar situado numa área onde existam grandes 

barreiras naturais, tal como uma serra, ou artificiais, como uma grande área industrial, que 

imponha restrição à livre circulação no espaço, sofrendo por isso segregação espacial sem 

necessariamente sofrer segregação social. Existe também o caso da “auto-segregação”, 

conforme já abordado na seção 6.2.1.5. 

Diante do exposto nos parágrafos anteriores, foi proposto o Indicador de Segregação 

Socioespacial no intuito de representar a interação entre estes dois processos, segregação 

social e espacial, o qual foi aplicado às unidades de ocupação homogênea. Esse indicador 

varia do “1” ao “5”, sendo que, quanto mais próximo do “1”, menos intensa é a segregação 

socioespacial sofrida por determinada UAH residencial e, quanto mais próximo do “5”, mais 

intenso é esse processo. Assim sendo, apresenta-se nas seções seguintes a abordagem desse 

indicador para os quatro períodos analisados. 
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6.2.3.1 Indicador de Segregação Socioespacial na área de estudo em 1976 

A área de estudo começou a ser abarcada pela expansão do meio urbano na década de 

1970, a qual se mantinha isolada pela distância da mancha urbana na época. Como 

praticamente inexistiam ocupações residenciais na área, pode-se afirmar que em 1976 não 

existia ainda um processo de segregação socioespacial consolidado. Esse processo se 

encontrava numa fase “embrionária”, em pontos isolados e em alguns terrenos ao redor da 

área de estudo, aproximando-se da mesma, conforme pode ser observado na Figura 6.16. A 

segregação socioespacial começa a se desenvolver de forma expressiva na área com a chegada 

de população, parte remanejada para esse local e outra parcela atraída pelo “lixão”, conforme 

já visto no Capítulo 1. 

Os dados referentes ao Indicador de Segregação Socioespacial na área de estudo 

constam na Tabela 6.12. Observa-se, nessa tabela, assim como na Figura 6.16, que eram 

poucas as áreas às quais se aplicavam esse indicador. Nessa época, o entorno apresentava 

algumas áreas pontuais e isoladas com indicadores “1”, “3” e “4”, que eram pouco 

representativas considerando suas proporções. O gráfico com essa representação pode ser 

consultado no Apêndice IV, Gráfico IX. 

 

Tabela 6.12 - Indicador de Segregação Socioespacial na comunidade de Canabrava e seu entorno em 1976 

 

 

 

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Não se aplica 46,2                        100,0          226,0                     99,8           272,2                 99,9 

1 -                                -                0,2                       0,1               0,2                   0,1 

2               -                       -                  -                           -                   -                       -   

3               -                       -                0,1                       0,0               0,1                   0,0 

4               -                       -                0,0                       0,0               0,0                   0,0 

5               -                       -                  -                           -                   -                       -   

Total 46,2          100,0             226,3         100,0                            272,6               100,0 

Indicador de 

Segregação 

Socioespacial

Comunidade de 

Canabrava

Entorno da comunidade de 

Canabrava
Área de estudo
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Figura 6.16 - Mapa do Indicador de Segregação Socioespacial na área de estudo em 1976 

 

Nas áreas pontuais com ocupação residencial que existiam no entorno em 1976, a 

grande maioria possuía baixo Indicador de Segregação Socioespacial. Isso pode ser conferido 
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no Gráfico 6.16, o qual mostra também que existia, em menor proporção, indicador 

intermediário (3) e, bem menos ainda, alto (4). Como não foram identificadas ocupações 

nesse período na comunidade, esta não apresenta qualquer tipo de indicador. 

 

 

Gráfico 6.16 - Área das UAHs residenciais ocupadas por Indicador de Segregação Socioespacial na 

comunidade de Canabrava e entorno em 1976 

 

As poucas áreas que apresentavam Indicador de Segregação “3” e “4” no entorno eram 

algumas ocupações espontâneas não consolidadas. A que apresentava indicador “1” era de 

edificações residenciais, possivelmente uma fazenda. A situação em 1992 já se apresenta bem 

diferente, conforme é analisado na próxima seção. 

 

6.2.3.2 Indicador de Segregação Socioespacial na área de estudo em 1992 

Em 1992, há uma maior distribuição do Indicador de Segregação Socioespacial na área 

de estudo, com valores de intermediários a altos na comunidade de Canabrava e, no entorno, 

de baixos a intermediários, conforme pode ser observado na Figura 6.17. Isso já demonstra a 

existência de um grau mais avançado de segregação socioespacial na comunidade. 

A Tabela 6.13 apresenta os dados referentes à área de estudo, no geral, quanto ao 

Indicador de Segregação Socioespacial. Para ver o gráfico com essas áreas totais, ver 

Apêndice IV, Gráfico X. Todos os indicadores já aparecem na área, porém com distribuição 

desigual entre a comunidade e seu entorno. Nota-se que a área ocupada pelo indicador mais 

alto (5) ainda é pouco representativa no contexto geral da área de estudo no qual aparece com 
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maior expressão o indicador intermediário (3), o que indica grau intermediário de segregação 

socioespacial no geral. 

 

 

Figura 6.17 - Mapa do Indicador de Segregação Socioespacial na área de estudo em 1992 
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Tabela 6.13 - Indicador de Segregação Socioespacial na comunidade de Canabrava e seu entorno em 1992 

 

 

A desigual distribuição do Indicador de Segregação Socioespacial é mais bem percebida 

através do Gráfico 6.17. A análise desse gráfico permite perceber a intensificação do processo 

de segregação socioespacial na comunidade de Canabrava, com percentual significativo da 

área (aproximadamente 34%) ocupado por indicadores mais altos (4 e 5). Já no entorno, mais 

de 80% das áreas residenciais possuem indicadores baixos (1 e 2), com cerca 16% ocupado 

pelo indicador intermediário (3). Isso significa que existe um processo de segregação 

socioespacial, todavia num grau bem menor do que o existente na comunidade. 

 

 

Gráfico 6.17 - Área das UAHs residenciais ocupadas por Indicador de Segregação Socioespacial na 

comunidade de Canabrava e entorno em 1992 

 

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Não se aplica 15,5                         33,5           202,1                 89,3          217,6                 79,8 

1 -                               -               15,9                   7,0            15,9                   5,8 

2              -                       -                 4,3                   1,9              4,3                   1,6 

3           20,4                 44,2               3,9                   1,7            24,3                   8,9 

4             9,6                 20,7               0,2                   0,1              9,7                   3,6 

5             0,7                   1,6                 -                       -                0,7                   0,3 

Total 46,2         100,0             226,3          100,0                      272,6               100,0 

Indicador de 

Segregação 

Socioespacial

Comunidade de 

Canabrava

Entorno da comunidade de 

Canabrava
Área de estudo
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Um mesmo tipo de ocupação, a espontânea não consolidada, apresentou diferentes 

indicadores de segregação socioespacial na comunidade, conforme pode ser visto na Figura 

6.17. Isso decorre das diferentes intensidades de ocorrência da segregação espacial, sendo que 

a segregação social afeta por igual toda essa área (ver Figura 6.7 e Figura 6.12, nas seções 

6.2.1.2 e 6.2.2.2, respectivamente). Da mesma forma isso ocorreu no entorno como, por 

exemplo, com os condomínios residenciais, que a depender da localização por sofrer graus 

variados de segregação espacial, apresentou indicador 1, 2 ou 3. Em 2006, essa distribuição 

do Indicador de Segregação Socioespacial apresenta-se diferente, conforme é analisado na 

seção seguinte. 

 

6.2.3.3 Indicador de Segregação Socioespacial na área de estudo em 2006 

Em 2006 percebe-se uma maior intensidade da segregação socioespacial numa grande 

parte da comunidade de Canabrava, conforme pode ser visto na Figura 6.18. No entorno, 

predominam graus baixos e intermediários de segregação socioespacial. O fato interessante é 

que as unidades de ocupação homogênea que tem Indicador de Segregação Socioespacial “3” 

no entorno, ou seja, que sofrem grau intermediário de segregação socioespacial, são áreas de 

condomínios residenciais. Nota-se, nesse caso, o peso da segregação espacial, envolvendo um 

processo de “amuralhamento”, conforme já discutido na seção 6.2.1.5. 

A Tabela 6.14 apresenta os dados gerais do Indicador de Segregação Socioespacial para 

2006. Nota-se que não existia área com indicador “5” no entorno e era bem reduzida a 

proporção ocupada pelo indicador “4” (0,03%). Para consultar o gráfico geral com os dados 

das UAHs não residenciais, ver Apêndice IV, Gráfico XI. 

 

Tabela 6.14 - Indicador de Segregação Socioespacial na comunidade de Canabrava e seu entorno em 2006 

 

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Não se aplica 10,9                           23,6           192,6                 85,1          203,5                 74,6 

1 0,0                               0,1               8,7                   3,8              8,7                   3,2 

2            10,5                 22,7             18,6                   8,2            29,1                 10,7 

3              0,1                   0,2               6,4                   2,8              6,4                   2,4 

4            24,7                 53,4               0,1                   0,0            24,7                   9,1 

5              0,0                   0,1                 -                       -                0,0                   0,0 

Total 46,2           100,0             226,3         100,0                      272,6               100,0 

Indicador de 

Segregação 

Socioespacial

Comunidade de 

Canabrava

Entorno da comunidade de 

Canabrava
Área de estudo
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Figura 6.18 - Mapa do Indicador de Segregação Socioespacial na área de estudo em 2006 

 

A distribuição do Indicador de Segregação Socioespacial em 2006 apresentava-se 

diferente em relação a 1992, mas mantém a tendência de indicadores mais altos na 
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comunidade e mais baixos no entorno, conforme pode ser verificado no Gráfico 6.18. 

Aproximadamente 70% das UAHs residenciais da comunidade possuíam indicador “4”, o que 

evidencia que as mesmas sofriam um processo intenso de segregação socioespacial. Todas as 

unidades que apresentaram esse indicador na comunidade foram ocupações espontâneas não 

consolidadas. Áreas com esse tipo de ocupação também apresentaram indicador “3” mas, 

devido à sua reduzida proporção, não são visualizadas no gráfico. As áreas que apresentaram 

indicador “2” na comunidade eram todas de ocupação espontânea consolidada, o que 

evidencia melhora relativa em suas condições do habitat.  

 

 

Gráfico 6.18 - Área das UAHs residenciais ocupadas por Indicador de Segregação Socioespacial na 

comunidade de Canabrava e entorno em 2006 

 

A maior parte das áreas residenciais do entorno da comunidade de Canabrava possuía 

Indicador de Segregação Socioespacial “2”, conforme pode ser observado no Gráfico 6.18. 

Tais áreas eram em sua maior parte de ocupação programada, mas também possuíam esse 

indicador as poucas ocupações espontâneas consolidadas identificadas no entorno nesse 

período. As áreas com indicador “1” eram de condomínios e edificações residenciais, as quais 

ocupavam aproximadamente 26% das unidades residenciais. Um percentual abaixo de 20% 

possuía indicador intermediário “3”, sendo toda essa área de condomínio residencial, devido a 

um peso maior da segregação espacial. 

A análise do Indicador de Segregação Socioespacial permite constatar a existência desse 

processo em 2006 afetando, sobretudo, à comunidade de Canabrava. O período seguinte 

acompanha a tendência verificada nesse ano, conforme é tratado na próxima seção. 
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6.2.3.4 Indicador de Segregação Socioespacial na área de estudo em 2013 

O processo de segregação socioespacial já se encontra instalado com mais intensidade 

na comunidade de Canabrava. No entorno, novas áreas aparecem com algum Indicador de 

Segregação Socioespacial, em decorrência da expansão de condomínios residenciais, 

conforme pode ser visualizado na Figura 6.19. Nota-se que UAHs residenciais nas porções 

central e sul do entorno apresentaram redução no seu indicador, reflexo certamente da 

redução do peso da segregação espacial nessas áreas. 

A Tabela 6.15 apresenta os dados para a área de estudo no geral do Indicador de 

Segregação Socioespacial, inclusive das UAHs às quais esse indicador não se aplica. Estas, 

não residenciais, ainda representam um percentual elevado do entorno. A representação 

gráfica da mesma pode ser vista no Apêndice IV, Gráfico XII. Ao verificar essa tabela, nota-

se que, em 2013, nenhuma unidade residencial na área de estudo apresentava o indicador 

extremo de segregação socioespacial (5). 

 

Tabela 6.15 - Indicador de Segregação Socioespacial na comunidade de Canabrava e seu entorno em 2013 

 

 

Em 2013 a área da comunidade continua a concentrar indicadores elevados de 

segregação socioespacial, enquanto no entorno predominam indicadores baixos, conforme 

pode ser observado no Gráfico 6.19. Todas as áreas de ocupação consolidada na comunidade, 

as quais se beneficiaram com alguma melhoria em suas condições do habitat, sofrem 

relativamente baixa segregação socioespacial (indicador “2”). Já grande parte das ocupações 

espontâneas não consolidadas possui indicador “4”, o que significa que sofre um processo 

mais acentuado de segregação socioespacial. 

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Não se aplica 9,7                          21,0           184,4                 81,5           194,1                 71,2 

1 0,2                            0,5             16,2                   7,2             16,4                   6,0 

2           10,5                22,7             21,2                   9,3             31,7                 11,6 

3             0,1                  0,2               4,5                   2,0               4,5                   1,7 

4           25,7                55,7               0,1                   0,0             25,8                   9,5 

5               -                      -                   -                       -                   -                       -   

Total 46,2         100,0             226,3         100,0                       272,6               100,0 

Indicador de 

Segregação 

Socioespacial

Comunidade de 

Canabrava

Entorno da comunidade de 

Canabrava
Área de estudo
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Figura 6.19 - Mapa do Indicador de Segregação Socioespacial na área de estudo em 2013 
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Gráfico 6.19 - Área das UAHs residenciais ocupadas por Indicador de Segregação Socioespacial na 

comunidade de Canabrava e entorno em 2013 

 

A proporção ocupada pelo Indicador de Segregação Socioespacial “1” aumenta no 

entorno, conforme pode ser visualizado no Gráfico 6.19, reflexo da diminuição da segregação 

espacial em condomínios e edificações residenciais. Entretanto, a maior porção das UAHs 

residenciais do entorno continuam possuindo indicador “2”, constituídas por ocupações 

programadas e uma pequena parcela de ocupação espontânea consolidada, o qual indica que 

sofrem baixo grau de segregação socioespacial. Existem também áreas de condomínio 

residencial com indicador “3”, que significa grau moderado de segregação socioespacial, 

evidenciando o peso da segregação espacial nesse caso. 

Uma situação interessante que ocorre no entorno em 2013 é da pequena proporção de 

área de ocupação espontânea não consolidada. Ela possui Indicador de Segregação 

Socioespacial “3”, diferentemente do que ocorre na comunidade onde a mesma possui indicar 

“4”. Isso se deve a um menor peso da segregação espacial. Sendo assim, conclui-se que as 

ocupações espontâneas não consolidadas que se encontram dentro da comunidade estão mais 

segregadas socioespacialmente do que as que se encontram na área do entorno. Isso é 

facilmente verificável na paisagem, pois a parcela desse tipo de ocupação que se encontra no 

entorno se beneficia das melhores condições de infraestrutura e serviços urbanos aí existentes. 

O estudo desses momentos diferentes possibilitou ter um “retrato” da realidade do 

processo de segregação socioespacial, sob o ponto de vista das condições do habitat, na área 

de estudo como um todo. Partindo disso, a relação entre esses momentos faz-se necessária 

para entender a dinâmica desse processo. Sendo assim, apresenta-se, na seção a seguir, o 

estudo dessa relação no período de 1976 a 2013.  
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6.2.3.5 Evolução do Indicador de Segregação Socioespacial na área de estudo de 

1976 a 2013 

A análise da evolução do Indicador de Segregação Socioespacial de 1976 a 2013 

permite verificar alguns fatos interessantes. O principal deles é que uma mesma unidade de 

ocupação homogênea, a depender do contexto espacial e temporal no qual está inserida, pode 

sofrer diferentes graus de segregação socioespacial, o qual pode variar ao longo do tempo. 

Em 1992, no contexto de existência do “lixão”, a maior parcela das ocupações 

espontâneas não consolidadas na comunidade sofria grau intermediário (indicador “3”) de 

segregação socioespacial, conforme pode ser visualizado no Gráfico 6.20. Percentual também 

grande sofria uma segregação socioespacial num grau mais forte (4) e outra parte, num grau 

mais agudo (5), conforme já analisado na seção 6.2.3.2. Em 2006, parte dessa ocupação se 

consolida vendo melhoria relativa em suas condições do habitat, passando a ser menos 

segregada socioespacialmente, o que explica possuir indicador mais baixo (2). Outra parte da 

ocupação espontânea não consolidada, ao se expandir pela área e por passar a ter maior 

contato com UAHs que segregam – “Infraestrutura de grande porte” e “Áreas de restrição à 

ocupação e circulação” – passaram a estar mais segregadas espacialmente e, por 

consequência, socioespacialmente, o que explica a elevação do indicador de “3” para “4”. A 

proporção que passou de “5” para “4”, embora ainda continue fortemente segregada 

socioespacialmente, presenciou alguma melhoria quanto à fatores espaciais de segregação. A 

situação em 2013 permanece muito semelhante ao período anterior, destacando um aumento 

da proporção de áreas com indicador “4”, devido à expansão de ocupação espontânea não 

consolidada sobre áreas de restrição à ocupação e circulação, mantendo elevada segregação 

socioespacial. 

A evolução do Indicador de Segregação Socioespacial se deu de forma bem diferente da 

ocorrida na comunidade, conforme pode ser percebido na análise do Gráfico 6.20. Em 1976, 

das poucas e pontuais ocupações residenciais que existiam, a maior parte encontrava-se com 

baixo indicador (1). A proporção que possuía indicador “3” e “4” eram de algumas poucas 

ocupações espontâneas não consolidadas. Em 1992, ocorreu o aumento percentual de áreas 

com indicador “2”, atribuída a alguns condomínios residenciais e a uma reduzida ocupação 

espontânea consolidada. Dos condomínios residenciais que existiam nesse ano, parte possuía 

indicador baixo (1), juntamente com as edificações residenciais, e outra parte, indicador 

intermediário (3). Isso reforça a influência do espaço enquanto fator de segregação, o que 

pode resultar em graus diversos de segregação socioespacial. Em 2006, as áreas com 
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indicador “2” (ocupações programadas e ocupação espontânea consolidada) passam a 

predominar, indicando baixo grau de segregação socioespacial na maior parte do entorno. Em 

2013, as áreas residenciais com indicador “2” e “3” diminuíram proporcionalmente, enquanto 

aumentaram aquelas com indicador mais baixo (1), nesse caso devido à expansão de 

condomínios residenciais. 

 

 

Gráfico 6.20 - Proporção de área ocupada por Indicador de Segregação Socioespacial na comunidade de 

Canabrava e seu entorno de 1976 a 2013 

 

Exemplos de unidades de ocupação homogênea com distinto valor do Indicador de 

Segregação Socioespacial podem ser vistos na Figura 6.20. A imagem “a)” dessa figura, 

mostra “Edificações residenciais” que, por possuíram pouco ou nenhum contato com UAHs 

que segregam, obteve um baixo indicador (1). A imagem “b)” mostra um “Condomínio 

residencial”, com baixo indicador (2), por possuir um perímetro de contato um pouco maior, 

em relação ao anterior, com unidades que segregam. Sendo assim, a influência da segregação 

socioespacial é muito baixa nessas unidades. Na imagem “c)”, tem-se um condomínio 

residencial à direita em contato com unidades que segregam, tendo um centro universitário 

(infraestrutura de grande porte), à esquerda, e áreas alagadiças (de restrição à ocupação e 

circulação), mascaradas por vegetação de pequeno porte, na parte inferior na imagem. Nesse 

caso, como é forte também a questão do “amuralhamento”, essa unidade passou a apresentar 
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um indicador intermediário de segregação socioespacial (3). Por fim, a imagem “d)” apresenta 

um exemplo de ocupação espontânea não consolidada que sofre um intenso processo de 

segregação socioespacial, possuindo indicador alto (4). 

 

 

Figura 6.20 - Fotos Exemplos de processos de Segregação Socioespacial na comunidade de Canabrava e seu 

entorno 

 

A partir dos dados e das considerações feitas neste capítulo, em especial nesta última 

seção, constata-se a existência de duas realidades distintas: a comunidade, onde há 

predomínio de áreas com elevado grau de segregação socioespacial, e o seu entorno, no qual 

esse grau é predominantemente baixo. Esse processo encontra-se intimamente relacionado à 

urbanização da área. Assim sendo, discute-se essa relação no próximo capítulo. 
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7 Relação entre Expansão Urbana e Segregação Socioespacial na 

Comunidade de Canabrava e seu Entorno 

 

Os processos segregação socioespacial e expansão urbana são extremamente complexos 

e sua relação é de difícil mensuração. No estudo da relação entre esses dois processos, uma 

série de variáveis deve ser considerada para se ter uma representação o mais próxima do real 

possível. Muitas dessas variáveis estão descritas no quadro de fatores de segregação 

socioespacial e de expansão urbana, Quadro 2.2 e 2.1 respectivamente (ver Capítulo 0), e, a 

partir do estudo de uma variedade significativa delas, poder-se-ia estabelecer um índice 

representativo da relação entre esses dois processos numa determinada área de estudo. 

Em virtude da não possibilidade de estudo de todos os fatores elencados neste trabalho, 

foi proposta aqui a aplicação de um índice que representasse a relação entre os processos de 

urbanização e segregação socioespacial com base no estudo das homogenias urbanas e dos 

indicadores de segregação socioespacial e de urbanização aplicados a cada unidade de 

ocupação homogênea. Esse índice, denominado “Indicador da Relação entre Urbanização e 

Segregação Socioespacial”, representa a razão entre os indicadores de segregação 

socioespacial e de urbanização, conforme fórmula já apresentada no Quadro 3.1 (ver seção 

3.2.6). Sendo assim, o “1” é o valor intermediário que representa uma relação equilibrada 

entre os dois processos. Quanto menor que “1” e mais próximo do “zero”, mais intensa se deu 

a urbanização em determinada área e menos intensa foi a segregação socioespacial. Por outro 

lado, quanto maior que “1”, menos urbanizada e mais segregada socioespacialmente é 

determinada unidade residencial. Vale destacar que esse índice expressa a relação, sendo 

assim, não se pode falar apenas que um dado valor representa um ou outro processo com 

maior ou menor intensidade, mas sim que representa isso em relação ao outro processo. 

Uma mesma unidade residencial pode apresentar valores diferentes do Indicador da 

Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial, a depender do contexto no qual está 

inserida, assim como ocorreu com os indicadores de Segregação Espacial e de Segregação 

Socioespacial. Considerando isso, apresenta-se nas próximas seções a aplicação do indicador 

abordado neste capítulo na área de estudo para os anos de 1976, 1992, 2006 e 2013. 
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7.1 Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial em 

1976 

Em 1976, a área de estudo se constituía em um grande “vazio urbano”, pois a expansão 

urbana, nesse momento, começara a ocorrer, estando numa fase inicial e, por isso, não havia 

um processo constituído de segregação socioespacial. Em consequência disso, a aplicação do 

Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial se restringe a poucas 

áreas pontuais, conforme representado na Figura 7.1. 

Em 1976, conforme já mencionado nos capítulos anteriores, existiam poucas unidades 

residenciais na área de estudo, cujos dados gerais estão na Tabela 7.1. Na representação 

gráfica, que pode ser consultada no Apêndice IV, Gráfico XIII, as poucas áreas com 

indicadores são imperceptíveis. 

 

Tabela 7.1 – Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial na área de estudo em 1976 

 

 

Transpondo os dados dessa tabela referentes apenas às UAHs residenciais para o 

Gráfico 7.1
20

, observa-se que, no caso do entorno, nas poucas unidades residenciais existentes 

não existia um processo de segregação socioespacial constituído, possuindo um Indicador de 

Segregação Socioespacial muito baixo. Em consequência disso, o Indicador da Relação entre 

                                                 

20 Em virtude de, na área de estudo nos anos estudados, não ter aparecido indicador na faixa de 1,71 a 2,0, 

esse intervalo não foi representado nos gráficos deste capítulo. 

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Não se aplica 46,2                      100,0          226,0                  99,8         272,2                 99,9 

0,00 - 0,30 -                             -                0,2                    0,1             0,2                   0,1 

0,31 - 0,60 -                             -                 -                        -                 -                       -   

0,61 - 0,90 -                             -                 -                        -                 -                       -   

0,91 - 1,10 -                             -                0,1                    0,0             0,1                   0,0 

1,11 - 1,40            -                       -                0,0                    0,0             0,0                   0,0 

1,41 - 1,70            -                       -                 -                        -                 -                       -   

1,71 - 2,00            -                       -                 -                        -                 -                       -   

Total 46,2       100,0              226,3        100,0                      272,6               100,0 

Razão entre o 

Indicador de 

Segregação 

Socioespacial e 

o Indicador de 

Urbanização 

Comunidade de 

Canabrava

Entorno da comunidade 

de Canabrava
Área de estudo



211 

 

Urbanização e Segregação Socioespacial se aproximou mais do “zero”. Vale destacar que isso 

não significa que a urbanização era intensa na área pois, conforme já mencionado, trata-se de 

uma área muito pequena (0,25ha), que representa apenas 0,1% da área total. 

 

 

Figura 7.1 - Mapa do Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial em 1976 
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Gráfico 7.1 - Proporção de área das UAHs residenciais ocupada por Indicador da Relação entre Urbanização e 

Segregação Socioespacial na comunidade e entorno em 1976 

 

Em 1976, de acordo com o que se pode concluir através dos dados apresentados, não 

havia ainda uma interação entre os processos de segregação socioespacial e urbanização na 

área de estudo. Isso decorre principalmente do fato de a expansão urbana ainda não ter 

chegado plenamente a essa área, não sendo ainda aplicável o Indicador da Relação entre 

Urbanização e Segregação Socioespacial mediante esse contexto. Esse indicador mostrou-se 

representativo nos períodos seguintes, conforme é apresentado nas próximas seções. 

 

7.2 Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial em 

1992 

Em 1992, a expansão urbana já tinha atingindo a área de estudo, em diferentes 

proporções ao longo do seu território, estabelecendo relações diversas com o processo de 

segregação socioespacial. Em virtude disso, ao observar a distribuição do Indicador da 

Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial, o qual pode ser visualizado na Figura 

7.2, nota-se a existência de áreas onde o processo de urbanização é dominante em relação à 

segregação socioespacial e outras nas quais ocorre o contrário, sendo o entorno e a 

comunidade, respectivamente. 
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Figura 7.2 - Mapa do Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial em 1992 

 

A Tabela 7.2 apresenta os dados gerais do Indicador da Relação entre Urbanização e 

Segregação Socioespacial para a área de estudo em 1992. O grande percentual de UAHs não 
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residenciais no entorno, faz com que no gráfico da área total não fique perceptível a 

distribuição do indicador na área; esse gráfico pode ser consultado no Apêndice V, Gráfico 

XIV. 

 

Tabela 7.2 - Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial na área de estudo em 1992 

 

 

A análise apenas dos dados das UAHs residenciais através do Gráfico 7.2 possibilita 

notar distinção no padrão de distribuição do Indicador da Relação entre Urbanização e 

Segregação Socioespacial entre a comunidade e seu entorno, o que evidencia diferenças na 

interação entre os processos de segregação socioespacial e urbanização. Nesse balanço, o peso 

da urbanização tende a ser maior no entorno, devido a melhores condições de serviços e 

infraestrutura urbana, com áreas menos segregadas socioespacialmente. 

Na comunidade de Canabrava, constituída nesse período apenas por ocupações 

espontâneas não consolidadas, predomina indicador onde há certo equilíbrio entre os 

processos de urbanização e segregação socioespacial, conforme pode ser percebido através do 

Gráfico 7.2. Tal fato pode ser justificado por dois motivos: primeiro, o indicador de 

urbanização é baixo, devido ao fato de ainda a expansão urbana não ter abarcado por 

completo essa área, conforme analisado na seção 5.1.1.2, segundo, o peso da segregação 

espacial é mais baixo nessas áreas, fazendo com que o Indicador de Segregação Socioespacial 

tenda a cair, questão já abordada na seção 6.2.3.2. Passa também a ocupar percentual 

significativo na comunidade indicador que representa um maior peso da segregação 

socioespacial. Há uma alteração significativa dessas proporções no período seguinte, 

conforme é analisado na próxima seção. 

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Não se aplica 15,5                          33,5        202,1                   89,3       217,6                 79,8 

0,00 - 0,30 -                                -            15,9                     7,0         15,9                   5,8 

0,31 - 0,60 -                                -              8,1                     3,6           8,1                   3,0 

0,61 - 0,90 -                                -                -                        -               -                       -   

0,91 - 1,10 20,4                          44,2            0,1                     0,0         20,5                   7,5 

1,11 - 1,40              9,6                 20,7            0,2                     0,1           9,7                   3,6 

1,41 - 1,70              0,7                   1,6              -                        -             0,7                   0,3 

1,71 - 2,00                -                       -                -                        -               -                       -   

Total 46,2          100,0             226,3       100,0                     272,6               100,0 

Razão entre o 

Indicador de 

Segregação 

Socioespacial e 

o Indicador de 

Urbanização 

Comunidade de 

Canabrava

Entorno da comunidade 

de Canabrava
Área de estudo
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Gráfico 7.2 - Proporção de área das UAHs residenciais ocupada por Indicador da Relação entre Urbanização e 

Segregação Socioespacial na comunidade e entorno em 1992 

 

7.3 Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial em 

2006 

A distribuição espacial do Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação 

Socioespacial em 2006 mostra um peso maior da urbanização no entorno e em parte da 

comunidade de Canabrava, conforme pode ser visualizado no mapa da Figura 7.3. Entretanto, 

na maior parte da comunidade, ainda há maior força do processo de segregação socioespacial 

em relação à urbanização, reforçando sua condição de segregada. 

A configuração territorial do Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação 

Socioespacial em 2006, conforme visto na Figura 7.3, demonstra diferença nítida entre a 

comunidade e seu entorno nesse aspecto. Nota-se que esse indicador não se aplica à maior 

parte do entorno, mas conforme pode ser visto na Tabela 7.3, a área aplicável no entorno 

(33,8ha) já é bem próxima à área absoluta da comunidade na qual esse indicador se aplica 

(35,3ha). Então se tratam agora de áreas equivalentes em termos absolutos. Ainda assim, o 

gráfico contendo as UAHs não residenciais dificulta a visualização da distribuição desse 

indicador no entorno; o mesmo pode ser consultado no Apêndice V, Gráfico XV. 
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Figura 7.3 - Mapa do Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial em 2006 
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Tabela 7.3 - Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial na área de estudo em 2006 

 

 

O entorno da comunidade de Canabrava apresenta-se com absoluta predominância de 

valores do Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial mais baixos, 

conforme pode ser visto no Gráfico 7.3. Na faixa de 0,0 a 0,3, tem edificações e condomínios 

residenciais e, na faixa de 0,31 a 0,6, além dessas duas unidades, aparece uma pequena área 

com ocupação espontânea consolidada. Isso é mais uma evidência da predominância do 

processo de urbanização em detrimento da segregação socioespacial, demonstrando que o 

avanço da expansão urbana nessas áreas não foi acompanhado por uma segregação 

socioespacial significativa. 

Valores mais baixos do Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação 

Socioespacial, indicando maior peso da urbanização, aparecem na comunidade nas áreas onde 

houve a consolidação no tempo de parte das ocupações espontâneas, com alguma melhoria na 

infraestrutura e serviços urbanos. Nota-se, ao observar a Figura 7.3 e comparando com a 

Figura 6.4 (ver seção 6.1.3), que isso ocorreu nas imediações das ruas principais de ligação da 

área da comunidade à rua Artêmio Castro Valente. Isso indica o avanço da expansão urbana 

na área, a partir dessa rua, acompanhando os espigões e neles se restringindo, sem trazer 

melhorias às ocupações situadas nas áreas mais declivosas e de fundos de vale. Essas 

ocupações, não consolidadas, ainda sofrem um peso maior da segregação socioespacial e 

representam a maior parte da comunidade, conforme pode ser observado no Gráfico 7.3. Essa 

situação se mantém em 2013, conforme é analisado na próxima seção. 

 

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Não se aplica 10,9                          23,6        192,6                  85,1         203,5                   74,6 

0,00 - 0,30 0,0                              0,1            8,7                    3,8             8,7                     3,2 

0,31 - 0,60 10,5                          22,7          25,0                  11,0           35,5                   13,0 

0,61 - 0,90 -                                -               -                        -                -                         -   

0,91 - 1,10 0,1                              0,2             -                        -               0,1                     0,0 

1,11 - 1,40            24,7                 53,4            0,1                    0,0           24,7                     9,1 

1,41 - 1,70              0,0                   0,1             -                        -               0,0                     0,0 

1,71 - 2,00               -                       -               -                        -                -                         -   

Total 46,2          100,0             226,3      100,0                       272,6                 100,0 

Razão entre o 

Indicador de 

Segregação 

Socioespacial e 

o Indicador de 

Urbanização 

Comunidade de 

Canabrava

Entorno da comunidade 

de Canabrava
Área de estudo
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Gráfico 7.3 - Proporção de área das UAHs residenciais ocupada por Indicador da Relação entre Urbanização e 

Segregação Socioespacial na comunidade e entorno em 2006 

 

7.4 Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial em 

2013 

Mais áreas apresentam valores abaixo de “1” do Indicador da Relação entre 

Urbanização e Segregação Socioespacial no entorno da comunidade de Canabrava, indicando 

um maior avanço da expansão urbana, conforme pode ser observado na Figura 7.4. Na 

comunidade, semelhante a 2006, apresentam-se duas realidades: uma área onde houve 

melhoria relativa das condições do habitat, com maior peso da urbanização, e outra, 

respondendo pela maior parte, na qual a segregação socioespacial se mantém presente na 

paisagem. 

Os valores do Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial 

presentes na área de estudo em 2013 constam na Tabela 7.4. Através da observação dos dados 

referentes ao entorno, percebe-se que ocorreu expansão das UAHs residenciais, passando a 

ocupar 41,9ha. Com isso, o entorno passou a ter área com ocupações residenciais maior do 

que a comunidade, na qual essa área passou a ser de 36,5ha. Entretanto a comunidade 

encontra-se mais densamente ocupada e no entorno ainda predominam UAHs não 

residenciais, tanto que o gráfico contendo tais unidades ainda dificulta a visualização da 
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distribuição do indicador no entorno; esse gráfico pode ser consultado no Apêndice V, 

Gráfico XVI. 

 

 

Figura 7.4 - Mapa do Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial em 2013 
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Tabela 7.4 - Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial na área de estudo em 2013 

 

 

A distribuição das proporções dos valores do Indicador da Relação entre Urbanização e 

Segregação Socioespacial em 2013, representada no Gráfico 7.4, revela maior intensidade do 

processo de segregação socioespacial na comunidade e da urbanização no entorno. As 

ocupações espontâneas não consolidadas se expandiram na comunidade por áreas sem 

nenhuma ou precária infraestrutura urbana, vivendo em péssimas condições de vida, o que faz 

com que haja um aumento proporcional de valores mais altos do que “1”, indicando 

intensificação da condição de segregado socioespacialmente, ao mesmo tempo em que se 

encontram excluídas das melhorias advindas com a expansão urbana. Por outro lado, 

aproximadamente 29% da comunidade, as ocupações espontâneas consolidadas, presenciaram 

melhorias em suas condições do habitat, refletindo num valor de indicador mais baixo do que 

“1”. 

No entorno, conforme representado no Gráfico 7.4, há predomínio de valores abaixo de 

“1”, indicando menor grau de segregação socioespacial e uma urbanização mais intensa. 

Essas são áreas ocupadas, em sua maior parte, por ocupação programada. Isso evidencia a 

melhoria das condições gerais de infraestrutura e serviços urbanos dessa área, refletindo numa 

melhor condição de vida urbana dos seus habitantes. Nota-se, portanto, uma realidade bem 

distante e ao mesmo tempo próxima da comunidade de Canabrava; distante pela discrepância 

entre as condições de habitat existentes, e próxima por se tratar de áreas vizinhas. 

A análise de cada momento apresentado anteriormente (1976, 1992, 2006 e 2013) foi 

importante para entender a dinâmica da interação entre a urbanização e a segregação 

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Não se aplica 9,7                           21,0       184,4                   81,5           194,1                  71,2 

0,00 - 0,30 0,2                             0,5         16,2                     7,2             16,4                    6,0 

0,31 - 0,60 10,5                         22,7         24,9                   11,0             35,4                  13,0 

0,61 - 0,90 -                               -               -                         -                   -                        -   

0,91 - 1,10 0,1                             0,2           0,7                     0,3               0,8                    0,3 

1,11 - 1,40           25,7                55,7           0,1                     0,0             25,8                    9,5 

1,41 - 1,70               -                      -               -                         -                   -                        -   

1,71 - 2,00               -                      -               -                         -                   -                        -   

Total 46,2          100,0             226,3      100,0                          272,6                100,0 

Razão entre o 

Indicador de 

Segregação 

Socioespacial e 

o Indicador de 

Urbanização 

Comunidade de 

Canabrava

Entorno da comunidade 

de Canabrava
Área de estudo
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socioespacial na área de estudo. Entretanto, como é necessário fazer essa leitura no decorrer 

do tempo, apresenta-se, na próxima seção, o estudo dessa evolução. 

 

 

Gráfico 7.4 - Proporção de área das UAHs residenciais ocupada por Indicador da Relação entre Urbanização e 

Segregação Socioespacial na comunidade e entorno em 2013 

 

7.5 Síntese da evolução do Indicador da Relação entre Urbanização e 

Segregação Socioespacial de 1976 a 2013 

A interação entre os processos de urbanização e segregação socioespacial vem se 

intensificando desde a década de 1970 na área da comunidade de Canabrava e seu entorno, 

quando essa interação era menos presente na paisagem, até os momentos atuais. Isso é 

constatado através da análise da evolução na distribuição dos indicadores de urbanização x 

segregação socioespacial na área de estudo de 1976 a 2013, a qual apresentou uma alteração 

marcante ao longo desse intervalo de tempo. 

A distribuição em área ocupada por Indicador da Relação entre Urbanização e 

Segregação Socioespacial é apresentada no Gráfico 7.5. Nota-se, a partir da análise do gráfico 

dessa figura, que o ano de 1976 praticamente não apresentou áreas com indicadores, por se 

constituir num imenso “vazio urbano”. À medida que se avançou de 1976 a 1992, percebeu-se 

a elevação de valores intermediários, próximos a “1”, indicando certo equilíbrio entre os 

processos de urbanização e segregação socioespacial. Nota-se também, em menor proporção, 
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a elavação de indicadores mais próximos do “zero”, indicando aí a chegada da expansão 

urbana. 

 

 

Gráfico 7.5 - Área ocupada por Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial na área 

de estudo de 1976 a 2013 

 

Observando-se o Gráfico 7.5, constata-se que, a partir de 2006, ocorre uma grande 

mudança no padrão de distribuição do Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação 

Socioespacial na área de estudo como um todo: aumento de áreas com valores extremos, 

distantes do “1”. Essa tendência se confirma em 2013. Isso é reflexo de uma maior interação 

entre os processos de expansão urbana e segregação socioespacial na área em geral, ou seja, à 

medida que vem ocorrendo a expansão da mancha urbana, com a implantação de 

infraestruturas e serviços urbanos de modo seletivo no espaço, vem intensificando o processo 

de segregação socioespacial nesse espaço. Destarte, surgem cada vez mais áreas onde o peso 

da urbanização é maior e também outras onde é a segregação socioespacial que se faz mais 

marcante. 

A evolução do Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial na 

comunidade e seu entorno, separadamente, é representada no Gráfico 7.6. Percebe-se a 

expressiva diferença na relação entre a urbanização e a segregação socioespacial entre a 

comunidade e seu entorno. A comunidade, em sua maior parte, continua sofrendo um peso 

maior do processo de segregação socioespacial do que da urbanização. De outro lado, no 

entorno a influência da urbanização é muito maior. Sendo assim, percebe-se claramente que a 
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comunidade é responsável pela elevação de valores maiores que “1” na área de estudo total 

(ver Gráfico 7.5), enquanto o entorno é o principal responsável pela elevação dos valores 

menores que “1”. 

 

 

Gráfico 7.6 - Proporção de área ocupada por Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação 

Socioespacial na área de estudo de 1976 a 2013 

 

As áreas com valores abaixo de “1” do Indicador da Relação entre Urbanização e 

Segregação Socioespacial do entorno são mais bem dotadas em infraestrutura e serviços 

urbanos. Como um dos exemplos, pode-se mencionar a infraestrutura viária, apresentada na 

seção 6.1, que apresenta condições adequadas para utilização. Sendo assim, o peso da 

urbanização é muito maior e o processo de segregação socioespacial não se faz tão presente. 

Exemplos dessas unidades são apresentados na Figura 7.5 (imagens “a” e “b”). Conforme 

visto, também se encontram unidades onde o peso da urbanização é maior na comunidade, 

devido à relativa melhora nas condições gerais de vida urbana; um exemplo dessas áreas é 

mostrado na Figura 7.5c. 
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Figura 7.5 - Fotos Exemplos de UAHs residenciais com diferentes valores do Indicador da Relação entre 

Urbanização e Segregação Socioespacial na comunidade de Canabrava e seu entorno 

 

A maior parte da comunidade apresenta uma realidade bem distante do seu entorno. 

Com condições de vida precárias, não tendo se beneficiado com as melhorias advindas da 

urbanização – como, por exemplo, mantendo uma infraestrutura viária em péssimas 

condições, conforme analisado na seção 6.1 – tais áreas se mantêm fortemente segregadas 

socioespacialmente, o que é agravado com o crescimento de sua população, o qual foi intenso 

nos últimos anos, conforme visto na seção 5.2. Tudo isso justifica a presença de Indicador da 

Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial com valores maiores do que “1”. 

Apresenta-se um exemplo dessas áreas na Figura 7.5d. 

A análise da evolução do Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação 

Socioespacial de 1976 a 2013, associado às considerações sobre os vários aspectos da 

expansão urbana e da segregação socioespacial, tratados nos capítulos 5 e 6, respectivamente, 

permitiram estabelecer um parâmetro na relação entre os dois processos na área de estudo, 

indicando locais nos quais essa relação vem se dando de forma mais intensa, onde há maior 

predomínio na paisagem de um ou de outro processo. Vale salientar, entretanto, que essa não 



225 

 

é uma análise conclusiva, uma vez que essa interação é bastante complexa por envolver uma 

série de fatores que não foram trabalhados nesta pesquisa. No capítulo a seguir, portanto, 

apresentam-se as considerações finais obtidas com este estudo. 
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8 Considerações Finais 

 

Os processos de expansão urbana e segregação socioespacial estão intimamente 

relacionados na comunidade de Canabrava e seu entorno, em Salvador. À medida que ocorreu 

a ocupação urbana na área a partir da década de 1970, a qual até então se mantinha distante da 

cidade, foi-se delimitando diferentes territórios, ocupados por grupos de diferentes classes 

sociais. Primeiro chegou a parcela desfavorecida da população, constituída por trabalhadores 

informais, muitos dos quais “expulsos” de outras áreas da cidade, que encontraram no “lixão” 

uma forma de sobrevivência, e se estabeleceram na área hoje conhecida como “comunidade 

de Canabrava”. Depois, com a construção programada formal de moradias, outros grupos, de 

classe média, passaram a ocupar a área do entorno do núcleo de ocupação inicial. Diante 

disso, começou a se delinear aí o processo de segregação socioespacial. 

 As unidades ambientais homogêneas foram identificadas na área de estudo com o 

auxílio das chaves de fotointerpretação. Foram identificadas e mapeadas dez unidades as 

quais evidenciaram a dinâmica de evolução dos diferentes usos do solo no decorrer do 

período de 1976 a 2013. Com o estudo desenvolvido, constatou-se que a unidade que 

apresentou mais expressiva redução foi a de “Vegetação densa”, que ocupava 50% da área de 

estudo em 1976 e passou a abranger apenas 17,7% dessa área em 2013. Essa redução foi 

ainda mais marcante na comunidade de Canabrava do que no seu entorno, passando de 74% a 

2,6% no mesmo período. Com isso ficou demonstrado que a ainda significativa mancha de 

vegetação densa existente na área de estudo ocorre predominantemente no entorno. Por outro 

lado, a unidade que mais expandiu foi a “Infraestrutura de grande porte”, que ocupava 4,5% 

da área de estudo em 1976 e passou a ocupar 23,9% em 2013. Neste caso, esse aumento 

ocorreu quase que exclusivamente no entorno da comunidade, tendo passado de 5,4% a 

28,5%, tornando-se a unidade predominante nesta área. 

O estudo das unidades ambientais homogêneas possibilitou constatar a diferença 

existente na evolução do padrão de ocupação entre a comunidade e seu entorno. Enquanto 

neste último predominou a ocupação programada formal correspondendo a 9,8% de sua área 

em 2013 – ocupando uma área de 22,2ha –, na comunidade predominou a ocupação 

espontânea, ocupando 78,6% de sua área no mesmo ano – em uma área de 36,3ha. Esse 

mesmo estudo permitiu identificar que 48,4% das áreas do entorno ainda correspondem a 

áreas não construídas em 2013, que correspondia a uma área de 109,6ha. Isso demonstra a 
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existência nessa área de parcelas significativas de terrenos propícios à atuação do capital 

imobiliário, para os quais é bem provável que ocorra a expansão futura de mais unidades 

construídas. 

A expansão urbana em Canabrava foi evidenciada na pesquisa por meio da análise 

comparativa entre a expansão ocorrida no seu entorno e em Salvador. Tanto a comunidade de 

Canabrava quanto seu entorno apresentaram um crescimento da população entre 1991 e 2010 

bem superiores à da cidade, que foram de 80,7%, 181,7% e 29% respectivamente. A análise 

da densidade demográfica permitiu perceber como a área da comunidade encontra-se bem 

mais adensada do que seu entorno, possuindo 166,7 e 59,2hab./ha respectivamente. O 

mapeamento dessa densidade, associado aos mapas de edificações, possibilitou visualizar a 

distribuição da população pela área e demonstrou que o entorno ainda possui grandes áreas 

sem ocupações residenciais, sendo que grande parte das existentes, constituídas em sua 

maioria por edificações verticais, ocupam sua porção central e sul. A análise das edificações 

no período de 1976 a 2013 possibilitou constatar o fato de no entorno estar ocorrendo a 

verticalização, cuja tendência é expandir no tempo em virtude da área ter se tornado atrativa 

ao mercado imobiliário, na qual vem ocorrendo melhorias de infraestrutura urbana e de 

serviços urbanos. 

A caracterização da expansão urbana com uso de ferramentas de SIG e SR revelou uma 

comunidade que, em relação a seu entorno nas décadas estudadas, não vem se beneficiando 

amplamente com as melhorias advindas da urbanização. Ocorreram mudanças de fato, 

entretanto de proporções ainda muito reduzidas. Uma das constatações obtidas nesta pesquisa 

nesse sentido foi quanto à infraestrutura viária, pois enquanto no entorno o percentual de vias 

pavimentadas com asfalto expandiu muito, passando a representar 97,6% das vias existentes 

em 2013, na comunidade esse tipo de pavimentação respondia por apenas 14,8% das vias, 

sendo a maior parte (62,5%) ocupada por vias sem qualquer tipo de pavimentação (solo 

exposto). 

O estudo do indicador de urbanização também foi importante na caracterização da 

expansão urbana na área de estudo. O mapeamento do mesmo possibilitou perceber que esse 

processo se mostra muito mais presente no entorno do que na comunidade. Nesta última 

enquanto o indicador predominante era o intermediário (3) abrangendo 55,8% de sua área, no 

entorno o que predominava era o indicador mais alto (5) ocupando 46,3% de sua área. 

A caracterização da segregação socioespacial, dada sua complexidade, foi analisada 

parcialmente a fim de explorar o método sugerido. Dessa forma, foi inicialmente analisada 
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separadamente a segregação espacial e a segregação social. Foi calculado o percentual do 

perímetro das UAHs residenciais em contato com unidades que provocam segregação espacial 

em Canabrava e seu entorno para estimar o indicador de segregação espacial e as variáveis de 

condições do habitat – atribuídas às unidades de ocupação homogênea – foram obtidas a fim 

de estimar o grau de segregação social da comunidade e de seu entorno. O grande percentual 

de vias com solo exposto na comunidade de Canabrava evidencia e reforça a sua condição de 

segregada espacialmente. Os dois indicadores evidenciaram as diferenças explícitas existentes 

entre a comunidade e seu entorno no tocante ao processo de segregação. Enquanto na 

comunidade predominava o Indicador de Segregação Social mais alto (3) em 2013, ocupando 

71% de suas áreas residenciais, no entorno o predomínio era do indicador mais baixo (1), 

abrangendo 96%. Quanto ao Indicador de Segregação Espacial, tanto o entorno quanto a 

comunidade apresentaram predomínio do indicador intermediário (2), respondendo por 48% e 

70% de suas áreas residenciais, respectivamente. O percentual ocupado pelo indicador mais 

baixo (1) no entorno, de 43%, também foi significativo. 

A junção dos indicadores de segregação social e espacial, com o cálculo do Indicador de 

Segregação Socioespacial, possibilitou estimar o modo de evolução do processo de 

segregação socioespacial no período de 1976 a 2013 e, por consequência, verificar como esse 

processo vem ocorrendo de forma diferenciada entre a comunidade e seu entorno. Enquanto 

na primeira veio predominando indicadores de segregação socioespacial mais elevados ao 

longo do tempo, com o segundo indicador mais alto (4) respondendo por 70% de sua área em 

2013, no entorno veio predominando indicadores mais baixos, sendo o segundo mais baixo 

(2) que passou a predominar seguido pelo indicador mais baixo (1), abrangendo 50% e 39%, 

respectivamente, de sua área nesse mesmo ano. 

A representação cartográfica da relação entre a expansão urbana e a segregação 

socioespacial foi possível com o cálculo do indicador que expressou essa relação, através da 

razão entre os indicadores de segregação socioespacial e de urbanização. O mapeamento 

dessa relação possibilitou perceber, no decorrer do período analisado, que enquanto na 

comunidade o processo de segregação socioespacial vem se mostrando mais presente, no 

entorno é a expansão urbana que predomina. Em 2013, em 70% da área da comunidade a 

segregação socioespacial se fazia mais presente na paisagem em relação à urbanização, ao 

passo que, no entorno, o contrário (predomínio da urbanização) ocorria em 98% da área. 

O método de avaliação da relação entre expansão urbana e segregação socioespacial, 

através do estudo de alguns dos fatores relacionados aos dois processos e com a proposição 
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dos indicadores mencionados, possibilitou tecer considerações a respeito da relação entre os 

dois processos e suas evidências na paisagem. A utilização de imagens de SR, dados 

estatísticos e de programas de geoprocessamento, com a sistematização das informações 

através de um SIG, permitiu gerar o mapa final que expressou a relação entre a urbanização e 

a segregação socioespacial nos diferentes momentos analisados. A evolução do padrão de 

distribuição do indicador que expressa essa relação demonstrou que de 1992 – quando já 

vinha ocorrendo a expansão urbana na área de forma mais expressiva do que em relação ao 

período anterior – a 2013, o indicador intermediário, que expressa influência semelhante da 

segregação socioespacial e da urbanização na paisagem, reduziu significativamente sua 

abrangência nas áreas residenciais da área de estudo como um todo, passando de 37% para 

1%. Isso demonstrou o aumento das áreas nas quais ocorria um desequilíbrio entre os dois 

processos, com predomínio de um ou de outro. 

 A sistematização das técnicas para atingir o objetivo geral proposto por esta pesquisa, 

o de representar a relação entre a urbanização e a segregação socioespacial, foi possível com o 

uso das imagens de SR, dos dados estatísticos de um SIG para tratamento e processamento 

das informações espaciais. Essa sistematização gerou um arquivo de dados e informações a 

respeito da temática e da área de estudo, a qual pode ser consultada em trabalhos futuros a 

respeito do estudo da relação entre os dois processos. Da mesma forma, esse conjunto de 

técnicas sistematizadas oferece um suporte técnico que pode ser utilizado e aprimorado para o 

desenvolvimento de pesquisas de predição a respeito da situação futura de interação entre os 

dois processos na área de estudo, assim como também em outras áreas.  

Diante do contexto apresentado nos parágrafos anteriores, foi-se desenvolvendo esta 

pesquisa e, à medida que a mesma ia evoluindo, iam-se alcançando os objetivos específicos 

traçados. Para a concretização desses objetivos foi fundamental, inicialmente, a definição de 

Unidades Ambientais Homogêneas (UAHs).  Estas foram definidas de acordo com a escala 

geográfica, o histórico de evolução dessa paisagem e o propósito desse estudo. Para sua 

identificação, foram observadas algumas chaves (elementos) de fotointerpretação nas 

imagens, resultando na identificação de dez diferentes tipos de UAHs na área de estudo. Estas 

foram utilizadas como base para avaliar a dinâmica de ocupação do solo ao longo do tempo, 

para a definição e atribuição de indicadores e, por consequência, para o estudo dos fatores da 

expansão urbana e da segregação socioespacial. 

Na identificação das UAHs foram encontradas algumas dificuldades. Uma delas foi a 

distinção, na imagem, de algumas unidades que apresentavam características semelhantes, a 
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exemplo de “Áreas não construídas com acesso não restrito” e “Áreas não construídas com 

acesso restrito”, mas isso foi sanado através da observação de outros elementos, tais como a 

existência de muros, e também pelo reconhecimento em campo. Outra dificuldade se deu no 

sentido de identificar unidades cujas características são muito diversas, por englobar vários 

tipos de ocupação do solo, a exemplo das “Áreas de restrição à ocupação e circulação” – as 

quais podiam ser corpos d‟água, terrenos com elevada declividade, áreas alagadiças, brejos. 

Neste último caso, foi fundamental o uso de outros elementos na imagem, tais como 

hidrografia e hipsometria. Portanto, observa-se que, apesar de existirem alguns obstáculos, foi 

possível classificar a área de estudo em termos de UAHs com uso de imagens de 

Sensoriamento Remoto (SR) e estas se mostraram eficazes no estudo dos processos de 

expansão urbana e segregação socioespacial. Sendo assim, é recomendável o uso dessa 

metodologia de definição de unidades em estudos de temáticas diversas aplicadas nas mais 

diversas paisagens. 

A definição de fatores da expansão urbana e o estudo de alguns deles separadamente 

possibilitaram a caracterização desse processo na área de estudo. No caso desta pesquisa, 

foram estudados o adensamento da ocupação (densidade demográfica e verticalização), 

infraestrutura viária (tipos de pavimentação) e indicador de urbanização. Esses fatores 

mostraram o quão intensa vem se dando a urbanização e a proposta do indicador possibilitou 

representar espacialmente como esse processo vem atingindo as diferentes porções da área de 

estudo em diferentes proporções. 

Na caracterização da expansão urbana as principais dificuldades encontradas foram 

quanto à disponibilidade de materiais e tempo para o estudo de uma maior gama de fatores. 

Também houve dificuldades quanto aos fatores estudados, tais como, no caso da densidade 

demográfica, os limites dos setores censitários não coincidiam nem entre si em períodos 

diferentes (1991, 2000 e 2010) nem com a área de estudo. Isso foi contornado com a 

utilização de imagens de SR, a partir da identificação de edificações e cálculo de um valor 

médio por edificação a fim de estimar o valor de população dos setores ajustados à área de 

estudo. Neste caso também houve dificuldades oriundas da não disponibilidade de imagens 

dos mesmos anos do censo. Para isso, a alternativa proposta foi a utilização de imagens as 

mais próximas possíveis desses anos. O ano de 1976 não foi estudado pela indisponibilidade 

de uma base digital de setores para essa área. Nota-se, portanto, que, apesar das limitações 

existentes, foi possível a análise de dados censitários em conjunto com imagens de SR, feitos 

os devidos ajustes. Recomenda-se em trabalhos futuros esse tipo de análise conjunta com o 
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uso de imagens, se não dos mesmos anos do censo que é o ideal, o mais próximo possível 

desses anos. 

Na definição do indicador de urbanização a dificuldade encontrada se deu no sentido de 

como mensurar isso através da atribuição de um valor. A alternativa encontrada foi a 

atribuição de um peso relativo entre as UAHs, com base na revisão bibliográfica, o qual 

expressava graus variados de intensidade desse processo, que tornou possível sua 

representação cartográfica. Recomenda-se, assim, a aplicação desse indicador em pesquisas 

que tenham como objeto de estudo a expansão urbana. Da mesma forma, para a 

caracterização desse processo em outros cenários urbanos, recomenda-se o estudo do maior 

número de fatores possíveis com o suporte de dados estatísticos e imagens de SR 

conjuntamente. 

 A caracterização da segregação socioespacial foi possível também com o estudo dos 

seus fatores com uso de Sistema de Informações Geográficas (SIG) e SR. Quanto a esse 

processo, foi possível a análise da infraestrutura viária (tipos de pavimentação) e das 

condições do habitat, com proposta de indicadores de segregação social, espacial e 

socioespacial. O mapeamento do sistema viário por tipos de pavimentação demonstrou 

diferenças marcantes entre a comunidade e seu entorno que reforçavam a existência da 

segregação socioespacial, tal como a existência de um grande número de vias sem qualquer 

tipo de pavimentação na comunidade, sendo muitas delas localizadas em áreas com elevada 

declividade. 

 Na atribuição de pesos para os indicadores de segregação foram encontradas as 

mesmas dificuldades do indicador de urbanização. A alternativa proposta para o indicador de 

segregação social foi a mesma aplicada a este último indicador. Já quanto ao indicador de 

segregação espacial, a proposta aplicada foi, num primeiro momento, a definição de quais 

unidades sofrem e quais provocam esse tipo de segregação baseada na revisão bibliográfica 

para, posteriormente, calcular o perímetro de contato de UAHs que sofrem segregação 

espacial com unidades que provocam. Com o percentual de contato do perímetro foi possível 

ponderar um valor que representasse o grau de segregação espacial de cada unidade. O 

cálculo do indicador de segregação socioespacial foi feito baseado nos indicadores de 

segregação espacial e social. O mapeamento desses indicadores permitiu ter uma visão geral 

da distribuição dos mesmos na área de estudo e, a partir disso, a identificação das áreas que se 

encontravam mais segregadas social e espacialmente. É recomendável a utilização dos 
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mesmos em outros estudos que tenham como foco a representação espacial da segregação 

socioespacial. 

 A análise conjunta dos resultados dos estudos de expansão urbana e segregação 

socioespacial, com a proposta de um indicador que representasse a relação entre urbanização 

e segregação socioespacial, permitiu a representação cartográfica desses dois processos. A 

principal dificuldade encontrada se deu no sentido de como representar essa relação num 

mapa. A solução proposta foi a definição do indicador mencionado, o qual resultou da razão 

entre os indicadores de segregação socioespacial e urbanização. Através do indicador 

proposto, que representou a relação entre os processos de urbanização e segregação 

socioespacial, foi possível a identificação de unidades dentro da área de estudo, onde se dá 

uma maior intensidade de um ou de outro processo em relação ao outro, ou seja, onde um se 

evidencia na paisagem mais do que o outro ou onde essa evidência é semelhante, podendo ser 

ambas baixas ou ambas altas; neste último caso, por se tratar de uma razão, o valor do 

indicador se aproximara de “1”. Destarte, esse indicador se mostrou como uma proposta 

viável de ser aplicada em outras pesquisas que pretendam abordar essa mesma temática. 

 A avaliação da relação entre expansão urbana e segregação socioespacial foi possível 

com uso de SIG e SR. Através do uso dessas ferramentas, foram elaborados e analisados 

mapas de fatores desses dois processos, os quais tornaram possível a representação 

cartográfica da referida relação. O método consistiu na utilização de imagens de SR e de 

dados estatísticos, com a montagem de um banco de dados os quais foram trabalhados e 

sistematizados através de tabelas, gráficos e mapas. As dificuldades encontradas, conforme já 

mencionado, relacionaram-se à disponibilidade de materiais e tempo que possibilitassem o 

estudo de um maior número de variáveis. Mesmo assim, esse método se mostrou eficaz e, por 

isso, recomenda-se sua utilização em outros estudos que tenham como objetivo analisar a 

relação entre expansão urbana e segregação socioespacial. 

A visualização da área de estudo, como também de seus arredores, através de imagens 

de SR (imagens de satélite e aerofotografias) possibilitou a captura de realidades, constituídas 

essas como um mosaico com distintas formas espaciais, as quais se mostraram diferentes a 

depender do momento observado na escala temporal. Ao mesmo tempo, a sistematização e o 

tratamento dos dados e informações colhidos e gerados por esta pesquisa através de um SIG 

possibilitou identificar e interpretar as relações entre essas formas espaciais no tempo e no 

espaço. Destarte, o uso do SIG e do SR permitiu alcançar o objetivo geral desta pesquisa, com 

a identificação na paisagem de fatores que são, ao mesmo tempo, causa e evidência da 
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interação entre a expansão urbana e a segregação socioespacial e, em consequência disso, a 

caracterização dessa relação no estudo de caso proposto. O entendimento dessa interação foi 

possível com o conhecimento adquirido pela revisão do arcabouço teórico-conceitual ao longo 

da pesquisa. Destarte, a metodologia aqui adotada e desenvolvida se mostrou eficaz por 

possibilitar o alcance dos objetivos propostos sendo, por isso, recomendada para uso em 

pesquisas futuras dessa natureza, com os devidos ajustes e aprimoramentos que se fizerem 

necessários. 

Todos os fatores que são causa e evidência da expansão urbana e da segregação 

socioespacial, listados no Capítulo 2, não foram analisados nesta pesquisa em virtude da 

disponibilidade de tempo e material, conforme já mencionado. Vale destacar mais uma vez 

que os processos em questão, assim como a sua relação, são extremamente complexos e, em 

virtude disso, quanto maior for a variedade de fatores analisados, que possibilite uma melhor 

apreensão do problema, maior será o entendimento dessa interação entre a expansão urbana e 

a segregação socioespacial e mais bem representada será isso em mapas. Portanto, 

recomenda-se, para pesquisas futuras, o estudo de uma variedade significativa de outros 

fatores representativos na abordagem do tema, baseados inclusive em outra ordem de 

variáveis (não espaciais) como, por exemplo, a renda média familiar. Esta pesquisa buscou 

explorar variáveis obtidas por meio de Sensoriamento Remoto e processamentos em Sistemas 

de Informação Geográfica, assim como a construção de indicadores baseados no dado 

espacial nesse ambiente SIG, as quais possibilitaram a caracterização da relação entre a 

expansão urbana e a segregação socioespacial e a sua representação espacial. 
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APÊNDICE I –  Tabelas de UAHs em áreas construídas na área de estudo  

Tabela I – Unidades Ambientais Homogêneas com áreas construídas na comunidade de Canabrava e seu 

entorno em 1992 

 

 

Tabela II – Unidades Ambientais Homogêneas com áreas construídas na comunidade de Canabrava e seu 

entorno em 2006 

 

 

Tabela III – Unidades Ambientais Homogêneas com áreas construídas na comunidade de Canabrava e seu 

entorno em 2013 

 

Área           

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área         

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

B Ocupação espontânea consolidada                    -                            -                   0,1                       0,1             0,1                        0,1 

C Ocupação espontânea não consolidada                 30,8                      98,0                 0,2                       0,3           31,0                      27,4 

G
Infraestrutura de pequeno e médio 

porte
                  0,3                        0,9                 5,9                       7,2             6,2                        5,5 

H Infraestrutura de grande porte                   0,3                        1,0               51,6                     63,1           51,9                      45,9 

I Condomínio residencial                    -                            -                   9,1                     11,1             9,1                        8,0 

J Edificações residenciais                    -                            -                 14,8                     18,1           14,8                      13,1 

Total 31,4               100,0                  81,8              100,0                         113,1                    100,0 

Código UAH

Comunidade de Canabrava
Entorno da comunidade de 

Canabrava
Área de estudo

Área            

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área           

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área           

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

B Ocupação espontânea consolidada              10,5                    29,1                    0,9                      0,9                 11,4                        8,0 

C Ocupação espontânea não consolidada              24,8                    68,5                    0,1                      0,1                 24,9                      17,4 

G Infraestrutura de pequeno e médio porte                0,3                      0,8                    8,8                      8,2                   9,1                        6,4 

H Infraestrutura de grande porte                0,5                      1,5                  64,3                    60,2                 64,8                      45,3 

I Condomínio residencial                0,0                      0,1                  16,9                    15,8                 17,0                      11,9 

J Edificações residenciais                  -                          -                    15,8                    14,8                 15,8                      11,1 

Total 36,2            100,0                 106,9              100,0                               143,0                    100,0 

Código UAH

Comunidade de Canabrava
Entorno da comunidade de 

Canabrava
Área de estudo

Área           

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área         

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

Área       

(ha)

Área ocupada 

em relação ao 

total da área                       

(%)

B Ocupação espontânea consolidada                  10,5                     28,1                 0,9                        0,8             11,4                       7,4 

C Ocupação espontânea não consolidada                  25,8                     69,1                 0,8                        0,7             26,6                     17,3 

G Infraestrutura de pequeno e médio porte                    0,3                       0,8               10,2                        8,8             10,5                       6,8 

H Infraestrutura de grande porte                    0,5                       1,5               64,6                      55,3             65,1                     42,3 

I Condomínio residencial                    0,2                       0,6               24,4                      20,9             24,6                     16,0 

J Edificações residenciais                     -                           -                 15,8                      13,6             15,8                     10,3 

Total 37,4                100,0                  116,7            100,0                            154,1                   100,0 

Código UAH

Comunidade de Canabrava
Entorno da comunidade de 

Canabrava
Área de estudo
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APÊNDICE II –  Gráficos de Indicador de Segregação Espacial  

 

Gráfico I – Área ocupada por Indicador de Segregação Espacial na área de estudo em 1976 

 

Gráfico II – Área ocupada por Indicador de Segregação Espacial na área de estudo em 1992 

 

Gráfico III – Área ocupada por Indicador de Segregação Espacial na área de estudo em 2006 

 

Gráfico IV – Área ocupada por Indicador de Segregação Espacial na área de estudo em 2013 
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APÊNDICE III –  Gráficos de Indicador de Segregação Social  

 

Gráfico V – Área ocupada por Indicador de Segregação Social na área de estudo em 1976 

 

Gráfico VI – Área ocupada por Indicador de Segregação Social na área de estudo em 1992 

 

Gráfico VII – Área ocupada por Indicador de Segregação Social na área de estudo em 2006 

 

Gráfico VIII – Área ocupada por Indicador de Segregação Social na área de estudo em 2013 
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APÊNDICE IV –  Gráficos de Indicador de Segregação Socioespacial  

 

Gráfico IX – Área ocupada por Indicador de Segregação Socioespacial na área de estudo em 1976 

 

Gráfico X – Área ocupada por Indicador de Segregação Socioespacial na área de estudo em 1992 

 

Gráfico XI – Área ocupada por Indicador de Segregação Socioespacial na área de estudo em 2006 

 

Gráfico XII – Área ocupada por Indicador de Segregação Socioespacial na área de estudo em 2013  
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APÊNDICE V –  Gráficos Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial 

 

Gráfico XIII – Área ocupada por Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial em 1976 

 

Gráfico XIV – Área ocupada por Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial em 1992 

 

Gráfico XV – Área ocupada por Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial em 2006 

 

Gráfico XVI – Área ocupada por Indicador da Relação entre Urbanização e Segregação Socioespacial em 2013 


