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RESUMO 

 

Este trabalho analisa a exclusão social através de indicadores socioeconômicos na Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Mandi, no município de Lorena, SP. Pretende-se Compor os Índices 

de Exclusão Social na Hidrográfica do Ribeirão Mandi, permitindo mapear processo de 

exclusão social, através de indicadores socioeconômicos, composto através dos dados intra-

municipais do IBGE, elaborando os Mapas de Exclusão Social para a bacia, com base em 

quatro utopias, dimensões de análise do processo de exclusão/inclusão social: autonomia de 

renda, desenvolvimento humano, qualidade de vida e equidade.E relacionar a ocupação das 

Áreas de Preservação Permanente da Bacia do Ribeirão Mandi, com a segregação 

socioespacial, causadas pela exclusão, que contribuem para o agravamento de problemas 

ambientais urbanos. Partindo do pressuposto de que o espaço urbano é configurado, em 

relação à sua organização interna e ao seu conteúdo social, em áreas sociais segregadas, 

compostas pela ocupação irregular das Áreas de Preservação Permanente (APP), que 

contribuem para as desigualdades socioespaciais urbanas. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Planejamento urbano. Bacia hidrográfica. Índice de Exclusão. Degradação 

Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work analyzes the social exclusion through socioeconomic indicators in the Ribeirao 

Mandi watershed, in the municipality of Lorena, SP. To compose the Social Exclusion Indices 

in the Ribeirao Mandi watershed, allowing the mapping of social exclusion processes, through 

socioeconomic indicators, made up of IBGE intra-municipal data, elaborating Social 

Exclusion Maps for the watershed, based on Four utopias, dimensions of analysis of the social 

exclusion / inclusion process: income autonomy, human development, quality of life and 

equity. To relate the occupation of the Permanent Preservation Areas of the Ribeirao Mandi 

watershed with socio-spatial segregation caused by exclusion , which contribute to the 

aggravation of urban environmental problems. Based on the assumption that the urban space 

is configured, in relation to its internal organization and its social content, in segregated social 

areas, composed by the irregular occupation of the Permanent Preservation Areas (PPA), 

which contribute to urban socio-spatial inequalities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As cidades contemporâneas são palco de problemas sociais, econômicos e 

ambientais, principalmente nos países em desenvolvimento, onde a segregação e exclusão 

social são mais acentuadas.   

A ocupação das áreas de preservação permanente das bacias hidrográficas, assim 

como as demais áreas de risco dos municípios, apresentam um grave problema urbano, e estão 

relacionandos ás desigualdades sociais e a segregação socioespacial, ocasionadas pela 

exclusão social. 

Este fato demonstra, dentre outros componentes do processo, a ausência de políticas 

de gerenciamento, que contribuem para a segregação socioespacial e a ocorrência e o 

agravamento de problemas ambientais urbanos.  

A ocupação indevida de áreas vulneráveis pode ocasionar desastres ambientais e até 

mesmo comprometer os recursos ambientais.  

De acordo com os dados do Instituto Geológico (TOMINAGA; SANTORO; 

AMARAL, 2009), o Brasil encontra-se entre os países do mundo mais atingidos por 

inundações e enchentes, tendo registrado 94 desastres cadastrados, no período de 1960 a 

2008, com 5.720 mortes e mais de 15 milhões de pessoas afetadas (desabrigados/desalojados). 

O objetivo proncipal deste trabalho é analisar a exclusão social através de 

indicadores socioeconômicos na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Mandi, no município de 

Lorena, SP. 

Pretende-se também: 

 Compor os Índices de Exclusão Social na Hidrográfica do Ribeirão Mandi, 

permitindo mapear processo de exclusão social, através de indicadores socioeconômicos. 

 Relacionar a ocupação das Áreas de Preservação Permanente da Bacia do 

Ribeirão Mandi, com a segregação socioespacial, que contribuem para o agravamento de 

problemas ambientais urbanos. 

A bacia do Ribeirão Mandi encontra-se inteiramente situada no município de Lorena, 

sendo que o curso do ribeirão na área urbana atravessa oito bairros: Jardim Novo Horizonte, 

Vila do Ipê, Parque das Rodovias, Vila Passos, Bairro da Cruz, Santa Edwiges, Vila Nunes e 

Vila Brito, até desaguar no Rio Paraíba do Sul. 
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Os problemas mais frequentes são as constantes inundações devido à ausência de 

mata ciliar, nas margens e nas nascentes que contribuem para a formação do ribeirão, por 

conta das ocupações antrópicas, a maioria delas compostas por famílias de baixa renda. O 

acúmulo de lixo e a presença de esgoto também contribuem para a degradação do corpo 

hídrico. 

A metodologia utilizada busca compor o Mapa de Exclusão Social para a bacia 

analisada, baseada no método de Santos (2015), utiliza-se das técnicas de geoprocessamento, 

compondo alguns indicadores sociais, obtidos através dos dados intra-municipais do Censo 

Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(INSTITUTO..., 2011). 

A composição dos mapas de exclusão pretende relacionar os aspectos sociais e 

econômicos, realizando uma análise integrada das formas de ocupação urbana, 

correlacionando aos problemas ambientais existentes na bacia estudada. 

A composição dos Ìndices de Exclusão Social, na Bacia Hidrográfica do Ribeirão 

Mandi, permitiu mapear o preocesso de exclusão, demonstando que o fator renda é 

determinante neste processo, pois apresentaram os piores índices aplicados a bacia. 

Os demais índices, qualidade de vida, equidade e desenvolvimento humano também 

apresentaram valores ruins quado se refere a espacialização na bacia, porém o mais evidente é 

de fato o fator renda.   

A relação entre exclusão e a segregação socioespacial, torna-se evidente, e 

consequentemente contribuem para o agravamento de problemas ambientais urbanos, devido 

a ocupação irregular das Áreas de Preservação Permanente da Bacia do Ribeirão Mandi 

A presente pesquisa está dividida em seis capítulos, sendo: 

O primeiro, introdução ao tema e definição de objetivos. O segundo capítulo 

compõe um embasamento teórico sobre os processos de urbanização brasileiros abordando 

autores que discorrem sobre as políticas de terra e poder, políticas públicas, estatuto da cidade 

e planos diretores, meio ambiente urbano, vulnerabilidade socioambiental, que contribuem 

para e exclusão, segregação e desigualdades sociais e as conceituações sobre os indicadores 

sociais.     

O terceiro capítulo apresenta os aspectos metodológicos, as fases pelas quais o 

trabalho se desenvolveu, bem como, o fluxograma que foi utilizado para a elaboração da 

pesquisa e a descrição e composição dos dados socioeconômicos utilizados no mapa de 

Exclusão Social. 
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O quarto capítulo apresenta a descrição do município de Lorena, com os aspectos 

sociais, econômicos e ambientais relevantes, e compreende a caracterização da área de estudo, 

a Bacia Hidrográfica do Ribeirão Mandi. 

O quinto capítulo apresenta os Resultados e Discussões, através da composição dos 

Mapas de Exclusão Social para a Bacia Hidrográfica do Ribeirão Mandi nas Áreas de 

Influência (I) e Não Influência (N), onde são apresentadas as análises decorrentes da 

composição destes cenários. 

No sexto e último capítulo, apresenta-se as considerações finais abordando os 

problemas ambientais urbanos na bacia hidrográfica relacionados a segregação socioespacial, 

ocasionadas pela exclusão social. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 Processo de Urbanização no Brasil 

 O processo de urbanização brasileiro contemporâneo, apoiou-se, essencialmente, no 

êxodo rural. Foi exatamente a partir da década de 1960 que ocorreram alterações nas relações 

de trabalho no campo e na cidade, o que teve como consequências o êxodo rural e o 

crescimento das cidades brasileiras (UGEDA JUNIOR, 2009).  De acordo com Censo do 

IBGE 2010 (INSTITUTO..., 2011) no Brasil, cerca de 84,4% da população vive em áreas 

urbanas. 

Maricato
 
(2011), afirma: 

Nas cidades para onde se dirigiram, esses migrantes tiveram um papel 

fundamental como oferta de mão de obra barata para o processo de 

industrialização tardio baseado na chamada substituição de importação. 

Entre 1940 e 1980 o Brasil cresceu a taxas superiores a 7% configurando um 

aparentemente bem sucedido salto de modernização. No entanto essa 

modernização se fez as expensas da força de trabalho barata que, ignorada 

pelas políticas públicas e excluída do mercado formal residencial capitalista, 

foi obrigada a construir suas próprias moradias, e frequentemente seus 

próprios bairros, para resolver seu problema de assentamento nas cidades. 

(MARICATO, 2011) 

 

Este panorama contribui para a formação de cidades precárias, cidades ilegais, 

devido ao crescimento desordenado que não acompanha a oferta de infraestrutura. De acordo 

com Ugeda Júnior (2009), este crescimento tem trazido inúmeras consequências para as 

cidades, uma vez que há a modificação do espaço urbano e da paisagem, sem que haja a oferta 

de infraestrutura urbana, compatível com a demanda. 

A urbanização das cidades e metrópoles brasileiras influencia a geração de 

assentamentos inadequados e ilegais, os quais geralmente são ocupados pela população de 

baixa renda, ou seja, fruto da enorme desigualdade social no país, constituindo assim, uma 

variável determinante da configuração espacial do processo de ordenamento territorial 

brasileiro, contribuindo para a ocupação de áreas de risco.  

Estas áreas de risco configuram-se como sendo as áreas de preservação permanente 

dos rios e ribeirões que se localizam nas áreas urbanas, sujeitas a inundações, assim como 

topos de morros, suscetíveis a escorregamentos ou deslizamentos. 
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Maricato (1995) comenta que em São Paulo, no período de 1975 a 1983, na região da 

Capela do Socorro, inúmeros loteamentos clandestinos eram abertos, com preços baixos, 

acessíveis a população de baixa renda, muitas vezes recém-chegada a cidade. 

A ilegalidade era acompanhada de uma baixíssima qualidade urbanística já 

que o investimento na abertura do loteamento era o mínimo possível, 

praticamente restrito à abertura das ruas e demarcação dos lotes. Os 

movimentos de terra raramente guardavam alguma compatibilidade com o 

sítio ou as condições geotécnicas do terreno, contribuindo para comprometer 

a represa que abastecia a cidade de água. A ausência de serviços e 

infraestrutura urbanos e as imensas distâncias a serem percorridas tornavam 

a vida um grande sacrifício. Foi baseada no binômio loteamento clandestino 

e ônibus urbano que a periferia da cidade de São Paulo se expandiu 

horizontalmente nas décadas de 40, 50, 60 e 70. (MARICATO, 1995) 

 

Assim como em São Paulo, inúmeras cidades brasileiras sofreram com o mesmo 

mecanismo de ocupação de áreas urbanas ambientalmente frágeis. 

Independente da forma de ocupação urbana, em geral há uma tendência de ocupação 

da planície de inundação por moradias, edificações comerciais, vias de circulação e até 

prédios públicos. Dependendo do grau de ocupação das áreas ribeirinhas, quando se dá uma 

inundação, os efeitos negativos associados são significativos (DIEDRICH et al., 2010). 

Essa realidade foi, muito tempo, ignorada, contribuindo, para a reprodução de um 

modelo de apropriação do espaço. 

Maricato (1995) ainda afirma: 

Essa cidade ilegal inexiste, freqüentemente, para o planejamento urbano 

oficial. Embora as grandes cidades brasileiras contem com um respeitável 

número de profissionais envolvidos com o tema, não raramente estes 

trabalham com uma realidade virtual através das representações nos 

gabinetes, longe do território sem lei, sem segurança ambiental, sem 

saneamento, constituído pelas áreas de moradias pobres. (MARICATO, 

1995) 

 

Este fato contribui para a segregação socioespacial, o surgimento da cidade informal, 

ilegal, que contribui inclusive para a violência urbana, bem destacado por Maricato (1995): 

Nos meados dos anos 90, a chamada violência urbana é um dos temas 

fundamentais que preocupa todas as camadas sociais. O espaço, o território o 

ambiente físico é parte intrínseca desse quadro, embora frequentemente 

esquecido e ignorado. (MARICATO, 1995) 

 

 Para compreender os conflitos decorrentes da ocupação do espaço, que contribuíram 

para a violência social, busca-se relacionar as variáveis do espaço físico e ambiente 

construído, como elementos importantes destes conflitos, decorrentes do panorama 

econômico e social, num sistema capitalista. 
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Ferreira (2011) afirma que essa situação depende, principalmente, "das dinâmicas 

sociais e econômicas e das correlações de forças de cada momento histórico". Inclusive autor 

esclarece que em São Paulo, “essa dinâmica se expressa nas disputas e conflitos da cidade 

capitalista, com o agravante de carregar também as contradições peculiares do 

subdesenvolvimento”. Em São Paulo, esta realidade se torna mais evidente, mas não é 

privilégio apenas desta metrópole, porém da maioria das cidades brasileiras, que prioriza, por 

exemplo, o modelo de mobilidade baseado em uma matriz rodoviarista, induzindo a 

implantação de cidades espraiadas, altamente impermeabilizadas, afetando a drenagem e a 

qualidade de vida no meio urbano. 

As obras de infraestrutura nem sempre acompanham este espraiamento, levando a 

construção de loteamentos afastados e desprovidos desta infraestrutura básica, que 

contribuem para a segregação socioespacial. 

 

 

2.2 Política de terras e poder 

 

O poder sempre esteve concentrado nas mãos de poucos desde a formação social e 

política do Brasil. Faoro (1986), explica que:  

O poder sempre foi exercido por meio do que é chamado de estamento 

burocrático, revelando a contradição entre o processo de modernização do 

país, cujas bases são instituições anacrônicas e comandadas por um 

estamento burocrático. (FAORO, 1986) 

 

Este se fundamenta num sistema patrimonial do capitalismo politicamente 

orientado, que nem mesmo a pressão da ideologia liberal e democrática conseguiu quebrar, 

diluir ou desfazer: 

O estamento burocrático,  tem atravessado toda a história política brasileira, 

que, no caso da ausência do “quadro administrativo”, a chefia dispersa 

assume caráter patriarcal, identificável no mando da pessoa do fazendeiro, 

do senhor de engenho e dos coronéis. (FAORO, 1986) 

 

Neste caso o patrimonialismo, ainda impera nas relações sociais e influencia a 

cultura da propriedade privada, decorrente das relações sociais. Ainda de acordo com Faoro 

(1986): 

Fica evidente que as elites brasileiras contemporâneas e seu patronato 

político consolidam-se como atores sociais portadores de um individualismo 

acentuado, formatado pela tradição histórica, que continuam a agir nos dias 

de hoje. (FAORO, 1986) 
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A propriedade privada é historicamente forte na nossa cultura, onde a disputa por 

terras expulsa os mais pobres para áreas onde o preço da terra é mais acessível, ou seja, onde 

não se precisa comprar o título de propriedade, geralmente ambientalmente fragilizadas, ou 

seja, áreas de risco ou planícies de inundação, onde a ocupação desordenada é uma das causas 

das inundações. Com relação ao apossamento de terras no Brasil, Mota (2012), contribui para 

a nossa compreensão sobre o processo de apropriação territorial (desde as concessões de 

sesmarias) até a ideia da propriedade privada.  Percebe-se que:  

Não era verdade a visão de que o Brasil tinha tido um passado feudal, com o 

predomínio do campo sobre a cidade; ao contrário, o que sempre 

predominou foi a força do poder central, pois o poder político não era 

exercido para atender os interesses das classes inferiores, mas atuando em 

causa própria, por um grupo social cuja finalidade era dominar a máquina 

política e administrativa auferindo prestígio e riqueza inerentes ao seu 

controle (FAORO, 1986). 

 

Assim, podemos estabelecer uma relação, segundo a fala de Rolnik (2014), sobre os 

desafios para mudar as cidades: 

Primeiramente, a superação do controle da política urbana pelos "negócios 

urbanos", o mercado não pode definir os rumos do crescimento e 

planejamento das cidades, pois não é possível conceber uma cidade que 

funcione “quando suas qualidades são privilégios de poucos e as maiorias 

são condenadas a viver em puxadinhos de cidade (ROLNIK, 2014). 
 

É importante também analisar a produção do espaço urbano, que se tornou ao longo 

do tempo, mercadoria, decorrente das potencialidades,  de acordo com Milton Santos (1991):  

O espaço, portanto, tornou-se a mercadoria universal por excelência. Como 

todas as frações do território são marcadas, doravante, por uma 

potencialidade, cuja definição não se pode encontrar senão a posteriori, o 

espaço se converte numa gama de especulações de ordem econômica, 

ideológica, política, isoladamente ou em conjunto. (SANTOS, 1991) 

 

 Segundo Holanda (1971), os grandes conflitos urbanos, decorrem muitas vezes da 

forma como o espaço foi e vem sendo ocupado, que muitas vezes possuem raízes históricas, 

onde as relações sociais predominantemente patriarcais, interferem na transição da sociedade 

causando um desequilíbrio social. O autor aponta também, as tensões da cidade como herança 

do sistema patriarcal, colocando o patrimonialismo e o personalismo como obstáculos a uma 

sociedade impessoal, moderna e livre que são características imperativas para esses novos 

tempos de urbanização. 

Alves (2011), descreve algumas ideias como as de John Stuart Mill (1806-1873), 

sobre os impactos da economia no meio ambiente: o modelo de exploração econômica tem 
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causado o esgotamento dos recursos do sistema natural devido às necessidades do sistema 

produtivo, da busca excessiva de lucros, ou, ainda, das necessidades individuais e coletivas 

decorrentes do aumento da população que usa os recursos naturais.  

Este modelo impacta principalmente o ambiente urbano, devido a concentrações 

urbanas, que contribuem para o crescimento desordenado, com significativo aumento da 

poluição, como, por exemplo, devido ao número de veículos automotores, pela instalação de 

unidades produtivas altamente impactantes ou até mesmo a contaminação dos corpos hídricos 

ou do solo, causada pela ausência de coleta e tratamento dos esgotos urbanos ou despejos 

irregulares de resíduos, devido a produção de lixo. 

Um estudo conhecido como GEO 3, do relatório sobre o “Panorama Ambiental 

Global”, produzido pelo PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), 

afirma que em São Paulo: 

800 mil pessoas, todas com renda inferior a três salários mínimos, estão 

morando ilegalmente em áreas próximas aos mananciais de água. Esses 

moradores ficam mais expostos a qualquer desastre ambiental e, por causa 

da falta de recursos ou ausência de políticas públicas, sujeitam-se à poluição 

dos rios ou às constantes enchentes, ao mesmo tempo agravando os 

problemas ambientais da cidade despejando mais lixo e esgoto nas águas. 

Acrescente-se, ainda, que muitas vezes são frustradas as soluções que os 

pobres buscam para resolver problemas de moradia quando ocorrem 

destruição de casas com os deslizamentos de morros ou enchentes de rios. 

(DANTAS, 2012) 

 

 

2.3 Políticas Públicas 

 

Outra perspectiva a ser considerada neste tema, diz respeito a formulação de políticas 

públicas. Há várias definições, de acordo com Souza (2003), poderíamos considerar que 

seriam as ações do governo, que agiriam diretamente ou por delegação, e que influenciam a 

vida dos cidadãos, na tentativa de solucionar problemas. 

Portanto seria necessário analisar o conjunto de políticas públicas destinadas a 

solução de problemas decorrentes de ocupações irregulares, que trazem danos a população e 

ao meio ambiente, e entender porque não são suficientes para evitá-las. 

Tentar entender também, se neste caso, as políticas sociais estão incorporadas ás 

políticas públicas, visto que a autora distingue o estudo de políticas públicas, de políticas 

sociais: 

Existem importantes diferenças, notadamente nos seus focos. Enquanto 

estudos em políticas públicas concentram-se no processo e em responder 
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questões como “por quê” e “como”, os estudos em políticas sociais tomam o 

processo apenas como ‘pano de fundo’ e se concentram nas consequências 

da política, ou seja, o que a política faz ou fez. (SOUZA, 2003) 
 

Fernandes (2002), nos faz questionar, como ou até que ponto o terceiro setor tem 

contribuído para as políticas públicas na área ambiental, e que inevitavelmente contribuem 

para pressionar as agências reguladoras, governos, e a cobrar a consolidação e a 

implementação de leis e a efetiva mudança de comportamento por parte do setor público. 

Longe de atingirmos o modelo satisfatório, mas alguma mudança começa a ocorrer, 

quando analisamos a gama de legislações ambientais e urbanísticas, ao longo dos últimos 

anos, que de certa forma contribuem para amenizar os impactos ambientais que agravam as 

condições de qualidade de vida de populações em situação de vulnerabilidade. 

As grandes Organizações Não Governamentais, buscam pressionar os setores da 

sociedade em razão de algumas causas, principalmente as ambientais.  

Devemos questionar como as políticas públicas podem contribuir ou não para evitar 

a ocupação das áreas de preservação permanente. A criação de leis, são o princípio de um 

rearranjo institucional para a efetiva implantação e fiscalização das mesmas. 

 

 

2.4 Estatuto da Cidade e Planos Diretores 

 

O Movimento Nacional pela Reforma Urbana fortalece-se na década de 1980, com a 

redemocratização e a organização de movimentos sociais por melhorias urbanas. De acordo 

com Oliveira (2001), durante o processo de construção da Constituição de 1988, através da 

agregação intersetorial, foi proposta uma Emenda Popular pela Reforma Urbana, com 

recolhimento de 250.000 assinaturas, para a Inclusão do Capítulo de Política Urbana no Texto 

Constitucional (artigos 182 e 183).  

Deste projeto, originou-se o Estatuto da Cidade, aprovado no Senado em 1990. Início 

da tramitação na Câmara em Dezembro de 1990 (projeto 5.788/90), porém houve uma forte 

oposição de setores ligados aos proprietários urbanos. Houve uma paralisação da tramitação 

(1990-1997) e posteriormente uma pressão do Fórum Nacional pela Reforma Urbana, sendo 

então o projeto aprovado no Congresso em junho de 2001, com a sanção Presidencial em 

Julho de 2001. (OLIVEIRA, 2001) 

O Estatuto da Cidade (Lei N. 10.257 de 10 de julho de 2001) que regulamenta os 

artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana, 
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vem para auxiliar na execução da política urbana, com uma série de instrumentos aplicáveis 

para garantir, dentre outros aspectos, a ordem pública e o interesse social que regulam o uso 

da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, 

bem como do equilíbrio ambiental. O Estatuto da Cidade ressalta a importância dos 

municípios, onde ocorre grande parte das disputas e tensões, relacionadas á ocupação do 

território. 

Os instrumentos do Estatuto da Cidade, foram divididos em: Instrumentos de 

Indução do Desenvolvimento Urbano; Instrumentos de Regularização Fundiária; Instrumentos 

de Democratização da Gestão Urbana e  Instrumentos de Financiamento da Política Urbana. 

O Estatuto da Cidade estabelece que a propriedade urbana precisa cumprir uma 

função social, ou seja, a terra urbana deve servir para o benefício da coletividade, e não 

apenas aos interesses de seu proprietário. (BRASIL, 2001) 

Para aplicar a maior parte dos instrumentos urbanísticos que o Estatuto da Cidade 

prevê, o Poder Executivo do município deve, obrigatoriamente, produzir um Plano Diretor, ou 

seja, uma lei que deve ser aprovada na Câmara, e que é o instrumento básico da política 

municipal de desenvolvimento e expansão urbana. Outros instrumentos, tais como, a 

Regularização Fundiária e o Estudo de Impacto de Vizinhança, podem, ser utilizados sem a 

necessidade de um Plano Diretor. O Plano diretor organiza o crescimento e o funcionamento 

da cidade, não somente para a área urbana, incluindo também a área rural, na gestão do 

território.  

Todo o processo de urbanização gera impactos no ambiente, uma vez que há 

concentração de pessoas, geração de resíduos sólidos e esgoto e, ainda, há demanda por água 

potável, energia, habitação e transporte.  

É de extrema importância a regulação do solo urbano, para que não haja deterioração 

do ambiente, provocando a ocupação de áreas de risco, de áreas de proteção ambiental e de 

preservação ambiental, contribuindo principalmente para a segregação urbana, com carência 

de habitação e de saneamento básico. As intervenções humanas no espaço urbano devem 

preceder a sustentabilidade, respeitando a legislação e proporcionado, a médio e longo prazo.  

É importante, portanto, a identificação da vulnerabilidade ambiental, para que se 

possa identificar a estabilidade ecológica de uma região (CUNHA et al, 2011). O principal 

instrumento de política urbana, de acordo com o Estatuto da Cidade, é o Plano Diretor. De 

acordo com Villaça (2012): 

Plano Diretor seria um plano que, a partir de um diagnóstico científico das 

realidades física, social, econômica, política e administrativa da cidade, do 
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município e de sua região, apresentaria um conjunto de propostas para o 

futuro desenvolvimento socioeconômico e a futura organização espacial dos 

usos do solo urbano, das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais 

da estrutura urbana para a cidade e para o município; propostas estas 

definidas para curto, médio e longo prazos, e aprovadas por lei municipal. 

(VILLAÇA, 2012) 

 

O planejamento do município deve atender as áreas urbanas e rurais, ou seja, os 

planos diretores, por exemplo, devem abordar todos os problemas do município, deve abordar 

todos os usos urbanos, estejam eles localizados nas áreas urbanas ou rurais (VILLAÇA, 

2012). O Plano Diretor poderá conter o zoneamento do município, além das ferramentas 

apresentadas pelo Estatuto da Cidade, podendo contemplar as questões sociais e econômicas, 

desde que atendam as demandas municipais.  

Conforme descreve Villaça (2012), os problemas a serem considerados num Plano 

Diretor, bem como suas prioridades, são uma questão política e não técnica. São questões que 

devem estar nas plataformas dos movimentos populares e dos partidos políticos. O 

diagnóstico técnico servirá, porém sempre a “posteriori”, para dimensionar, escalonar, 

fundamentar ou viabilizar as propostas que são políticas e nunca para revelar os problemas, 

uma vez que os diferentes segmentos da população já estão cansados de saber quais são os 

seus problemas.  

 

 

2.5 Meio Ambiente Urbano 

 

É indiscutível a importância dos corpos hídricos, desde o surgimento das 

aglomerações humanas que culminaram no surgimento das cidades. De acordo com Gorski 

(2010): 

Na história das civilizações, de um modo geral, os cursos d´água, rios, 

córregos, riachos integravam sítios atraentes para assentamento de curta ou 

longa permanência, indistintamente, e eram tidos como marcos ou 

referenciais teóricos. (GORSKI, 2010) 

 

A importância dos corpos d´água estava associada também a demarcação de 

territórios, produção de alimentos, corredores de circulação de pessoas e de produtos 

comerciais e industriais, corredores de fauna e flora, geradores de energia, espaços livres 

públicos de convívio e lazer, marcos referenciais de caráter turístico e elementos 

determinantes de feições geomorfológicas. (GORSKI, 2010) 
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Conforme afirma o mesmo autor (GORSKI, 2010), a bacia hidrográfica ou bacia de 

drenagem de um rio corresponde a uma área de drenagem que contém o conjunto de cursos 

d´água que convergem para esse rio, sendo, a montante, limitada em superfície pelos divisores 

de água que correspondem aos pontos mais elevados do terreno que separam as bacias 

adjacentes, e a jusante os pontos mais baixos, conhecidos como fundo de vale.  

Sendo assim, o conjunto desses cursos d´água, são denominados de redes de 

drenagem, estando estruturado com todos os seus canais para conduzir a água e os detritos 

que lhe são fornecidos pelos terrenos da bacia de drenagem. As bacias hidrográficas estão 

integradas ao sistema, que compõe o ciclo hidrológico, e estruturalmente ligado às condições 

geográficas e climáticas da região em que se encontram.   

Ocorre que algumas bacias são impactadas negativamente pela ação antrópica, 

impedindo que os sistemas fluviais funcionem como deveriam, impedindo a infiltração de 

grande parte do contingente das águas (devido á ausência de vegetação), por perda da 

capilaridade, principalmente pela impermeabilização do solo, em áreas urbanas, ocasionando 

a contribuição concentrada de deflúvios e propiciando a incidência de inundações. 

A evolução da urbanização tornou os corpos hídricos elementos fundamentais para o 

despejo de esgotos e lixo, transformando a paisagem urbana e alterando a qualidade de vida 

das populações urbanas. Costa (1999), ressalta que a gestão ambiental, especialmente, a 

gestão dos recursos hídricos no século 20 foram dirigidas essencialmente para uma ação 

setorial, em nível local e de resposta a crises.  

No século 21 esta gestão deverá sofrer uma transição para uma gestão integrada, no 

âmbito de ecossistema (bacia hidrográfica) e preditiva (capacidade de antecipação de 

problemas, desastres e impactos).  

Desde os anos 1980, os Estados Unidos, tem adotado o gerenciamento de bacias 

hidrográficas, através de suas agências, no sentido de monitorar a gestão da qualidade da 

água. Esta abordagem inclui a participação dos interessados através de uma de gestão baseada 

em ações apoiadas pela ciência e tecnologia. (UNITED..., 2008) 

O processo de planejamento de bacias hidrográficas, neste caso, prioriza o processo 

de participação popular para caracterizar as condições existentes, identificar e priorizar 

problemas, definir objetivos de gestão, desenvolver estratégias de proteção ou de remediação, 

e implementar e adaptar ações selecionadas, conforme necessário. 

Os resultados deste processo, são documentados e transformados em um plano de 

bacia hidrográfica.  Este plano é um instrumento que fornece avaliação e gestão da 
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informação para uma bacia definida, incluindo as análises, ações e recursos relacionados ao 

desenvolvimento e implementação do plano.  

O desenvolvimento de planos de bacias hidrográficas exige um certo nível de 

conhecimento técnico e a participação de uma variedade de pessoas com diversas habilidades 

e conhecimentos. Esta estratégia permite restaurar os corpos hídridos, pois aborda os 

problemas de uma forma integrada, na unidade de planejamento e envolve as partes 

interessadas e ativamente envolvidas, para selecionar as gestões estratégias que serão 

implementadas para resolver os problemas.  

Os Estados Unidos, lançou em 2008, através da EPA - Environmental Protection 

Agency, a Agência de Proteção Ambiental Americana, um Manual de Gerenciamento de 

Bacias Hidrográficas , intitulado Handbook for Developing Watershed Plans to Restore and 

Protect Our Waters, que apresenta orientações para a elaboração de Planos de Gerenciamento 

de Bacias Hidrográficas (UNITED..., 2008). 

A bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, possui o Plano de Recursos Hídricos da 

Bacia do Rio Paraíba do Sul, aprovado pelo CEIVAP (Comitê de Integração da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul), apresenta o diagnóstico da bacia e indica as ações 

necessárias para sua recuperação, a serem implementadas com recursos da cobrança pelo uso 

da água. ( COMITÊ..., 2017) 

São enormes os desafios, na busca pelo desenvolvimento urbano e territorial 

sustentável para construir cidades com equilíbrio ecológico e inclusão socioespacial, mas 

precisamos considerar que um dos primeiros pontos nesta perspectiva de abordagem está na 

nossa imensidão territorial e na ocupação desigual e fragmentada do espaço construído e 

implantado no território brasileiro, que tornam os modelos existentes muitas vezes ineficazes, 

pois cada realidade possui suas peculiaridades e necessitam ser analisadas separadamente. 

O mesmo deve ser considerado quando se trata da ocupação das áreas de preservação 

permanente e áreas de risco das cidades brasileiras. Algumas variáveis são importantes nesta 

análise, a variável ambiental e a variável humana. 

Jardim (1988), afirma que: “O meio ambiente não é uma variável exógena à 

organização social e econômica e se estende à análise da sociedade em relação aos processos 

e ao modelo de desenvolvimento, hegemônicos”.  

Quando falamos de meio ambiente urbano, e nos remetemos á análise da ocupação 

de áreas de preservação permanente ou outras áreas que podem ser consideradas áreas de 

risco, não podemos desconsiderar o contexto social desta ocupação, visto que na maioria das 

vezes é composta por população de baixa renda. 
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Há a necessidade premente de entender estes processos de ocupação e propor as 

medidas de planejamento urbano eficazes, caso a caso, no intuito de garantir qualidade de 

vida as famílias.  

Quando consideramos as relações econômicas e sociais da população, podemos 

reconhecer as condições e as formas do crescimento populacional, tentando entender os 

impactos diretos sobre o meio ambiente, impactos não somente do ponto de vista da 

exploração econômica sobre os recursos ambientais, mas sobre a degradação do espaço 

urbano, que contribui para a ausência de qualidade de vida para as populações urbanas e 

desigualdade socioespacial.  

Segundo Jardim (1988): “Não faz sentido estudar o meio ambiente e recursos 

naturais isoladamente do contexto do desenvolvimento socioeconômico do país.” Assim, há 

uma grande discussão entre meio ambiente e população que deverá ser avaliada, pois sabe-se 

que a população menos favorecida é a que mais sofre com a degradação das áreas urbanas.  

Coelho (2001), menciona que:  

Os problemas ambientais não atingem igualmente todo o espaço urbano. 

Atingem muito mais os espaços físicos de ocupação das classes sociais 

menos favorecidas do que os das classes mais elevadas. A distribuição 

espacial das primeiras está associada á desvalorização de espaço, quer pela 

proximidade dos leitos de inundação dos rios, das indústrias, de usinas 

termonucleares, quer pela insalubridade, tanto pelos riscos ambientais 

(suscetibilidade de áreas e das populações aos fenômenos ambientais) como 

desmoronamento e erosão, quanto pelo risco das prováveis ocorrências de 

catástrofes naturais, como terremotos e vulcanismos. (COELHO, 2001) 

 

Segundo a mesma autora, é necessário investigar as causas dos impactos ambientais, 

levando em conta que não podemos generalizá-los, impondo para cada caso a necessidade de 

investigar, dentre outras questões, as ações e formas de apropriação social dos espaços da 

cidade. Isto tem muito a ser explorado, principalmente pela lógica de especulação do espaço 

urbano, e também no que diz respeito aos baixos investimentos do poder público nas áreas 

ocupadas pelas populações de baixa renda em detrimento de áreas ocupadas pelas classes 

mais altas, dotadas de toda a infraestrutura urbana. 

Analisar este fenômeno do ponto de vista socioambiental, sendo que as cidades 

sempre iniciaram sua ocupação ás margens dos rios, é fundamental para compreender a 

produção do espaço urbano, visto que este é um produto da sociedade que ocorre em função 

de um sistema capitalista. 
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2.6 Vulnerabilidade Socioambiental: Exclusão, Segregação e Desigualdades Sociais 

 

Barros, Mendes e Castro (2015) explicam que o conceito de vulnerabilidade e os 

fatores que o compõem, ainda, não são completamente identificáveis, embora se constituam 

em um parâmetro imprescindível para, por exemplo, estimar o risco.  

A vulnerabilidade diz respeito à presença do risco e, também, à capacidade dos 

indivíduos ou grupos em mitigar os danos, que se diferem e os tornam mais ou menos 

vulneráveis de acordo com o risco e suas condições de enfrentamento. (BARROS, 2015) 

Dentre os eventos extremos urbanos, pode-se destacar a inundação, que tem suas 

origens calcadas em situações que interagem, entre elas, a ocorrência de eventos naturais 

extremos, notadamente chuvas e ventos intensos, e a ocupação de áreas ambientalmente 

impróprias, como terrenos naturalmente inundáveis.  

Ao último, somam-se outros fatores como os desmatamentos, a urbanização que 

inclui a impermeabilização do solo e as interferências nos sistemas de drenagem.  

As cidades, normalmente, são as mais afetadas especialmente por inundações, 

enchentes e deslizamentos. Quando se trata de vulnerabilidade socioambiental, o termo é 

apropriado, pois visa identificar as diferentes suscetibilidades sociais perante eventos 

ambientais desastrosos (BARROS, 2015).  

Muito embora as inundações sejam fenômenos naturais, as mudanças nas formas de 

uso e ocupação nas cidades, com impermeabilização do solo e a retificação de canais fluviais, 

incrementam esses fenômenos que se tornam potencialmente mais perigosos. 

Estimar e mapear o lugar de moradia da população mais vulnerável permite definir 

lugares de maior vulnerabilidade social, sendo que o cruzamento destas informações permite 

identificar as áreas de segregação urbana, decorrente desse processo de ocupação recorrente. 

A especulação imobiliária, muitas vezes contribui para a segregação socioespacial, ou seja, é 

um processo que resulta de diferenciações, afastamento e ou isolamento entre moradores e 

frequentadores de diferentes áreas da cidade. 

Esse processo ocorre, segundo Villaça (2012), pois a valorização da terra urbana 

seria oriunda de investimentos públicos, realizadas em seu entorno (pavimentação de vias, 

execução de infraestrutura de saneamento, equipamentos sociais, infraestrutura de transporte, 

etc), contribuindo para a valorização da terra por localização. 

Sendo assim, as áreas com menos infraestrutura urbana, tornam-se mais baratas e 

acessíveis assim á população de baixa renda, contribuindo para a segregação residencial. Essa 

segregação, socioespacial da população é consequência da distribuição da função residencial 
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nas cidades que, na maioria das vezes, é determinada fortemente, embora não só, pelas 

políticas públicas realizadas no âmbito municipal. Maricato (1995) comenta a evolução 

urbana no Brasil: 

A evolução urbana no Brasil contrariou a expectativa de muitos, da 

superação do atraso, do arcaico e da marginalidade, pelo moderno 

capitalista. O processo de urbanização, acelerado e concentrado, marcado 

pelo "desenvolvimento moderno do atraso", cobrou, a partir dos anos 80, 

após poucas décadas de intenso crescimento econômico do país, um alto 

preço, através da predação ao meio ambiente, baixa qualidade de vida, 

gigantesca miséria social e seu corolário, a violência. (MARICATO,1995) 

 

Maricato (1995) menciona que: “A segregação ambiental é uma das faces mais 

importantes da exclusão social, mas parte ativa e importante da mesma.” Contribuem para a 

segregação ambiental, a grande dificuldade de acesso aos serviços e infraestrutura urbanos, 

tais como: 

 Transporte de péssima qualidade; 

 Saneamento e drenagem ineficientes ou inexistentes; 

 Difícil acesso aos serviços (saúde, educação);  

 Grande exposição à ocorrência de enchentes e deslizamentos; 

 Falta de água potável; 

 Menores oportunidades de emprego (particularmente do emprego formal); 

 Menores oportunidades de profissionalização;  

 Maior exposição à violência (marginal ou policial); 

 Discriminação racial; 

 Discriminação contra mulheres e crianças; 

 Difícil acesso à justiça oficial; 

 Difícil acesso ao lazer;  

 

A ilegalidade e a exclusão social são fatores importantes que comprometem a 

qualidade de vida das populações urbanas. A lógica da produção do espaço urbano é 

conflituosa, retrata as dinâmicas sociais e econômicas e as correlações de forças de cada 

momento histórico.  

Ainda conforme menciona Maricato (1995), cerca de metade das ocupações nas 

cidades são ilegais, ou seja, correspondem ao uso ilegal do solo e a ilegalidade das 

edificações. De acordo com Ferreira (2011):  

A tensão existe no fato de que o mercado procura obter lucro por meio da 

valorização fundiária e imobiliária, enquanto a sociedade civil interessa-se 



27 

mais pelo valor de uso da terra urbana. Na cidade capitalista, tal tensão se 

exacerba, uma vez que a diferenciação de classes e a possibilidade de cada 

uma delas apropriar-se de áreas desigualmente valorizadas fazem que a 

balança penda invariavelmente para o lado dos dominantes, que podem 

comprar terras nas áreas mais privilegiadas. (FERREIRA, 2011) 

 

O mesmo autor evidencia o papel do Estado, que seria de regulamentar o uso e a 

ocupação do solo, a fim de evitar as desigualdades,  garantindo o acesso democrático a cidade 

e evitando esse desequilíbrio: [...] “Ocorre que quem alavanca a valorização da terra e dos 

imóveis nas cidades capitalistas é, paradoxalmente, o próprio Estado”. (FERREIRA, 2011) 

Quando inevitavelmente investe em infraestrutura, agregando valor a terra 

“urbanizada”, com rede de água, esgoto, drenagem, luz, coleta de lixo, etc, adicionando valor 

á terra ou imóvel urbano: 

Esse Estado peculiar, no âmbito urbanístico, não planeja ações para a 

superação do atraso, mas confunde; não organiza, mas desestrutura; não 

facilita, mas embaralha os procedimentos burocráticos e administrativos; não 

é ético, mas tolera o favor e o clientelismo, não porque seja incompetente, 

mas por ser extremamente eficaz no seu objetivo de emperrar um 

desenvolvimento urbano mais justo, redistributivo e includente, que poderia 

contrariar o equilíbrio de forças políticas”.(FERREIRA, 2011) 

 

Importantes considerações para compreender a lógica excludente do mercado, 

condicionado a repetir as condições de pobreza: implementando ou deixando implementar 

assentamentos precários, marginalizados que se propagam pelas cidades brasileiras.  

As cidades são assentamentos humanos extremamente diversificados, onde a variável 

renda é a principal definidora dessa diferenciação, proporcionando a segregação residencial. 

Souza (2002) afirma:  

O fenômeno da segregação residencial é, sem dúvida, muito geral ao longo 

da história da urbanização. Quase sempre, existiram grupos que, devido a 

sua pobreza, á sua etnia ou a outro fator, eram forçados a viver em certas 

áreas (geralmente menos atraente e bonitas, menos dotada de infra-estrutura, 

mais insalubres,etc), sendo, na prática ou até formalmente excluídos de 

certos espaços, reservados para as classes e grupos dominantes da sociedade. 

(SOUZA, 2002) 
 

Cada vez mais, tratamos da exclusão social no meio urbano, exacerbado pelos 

conflitos sociais e a má distribuição da terra urbanizada, gerando degradação ambiental. 

Villaça (2012) define, o conceito de segregação: “É um processo segundo o qual diferentes 

classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes regiões gerais 

ou conjunto de bairros da metrópole”. O mesmo autor afirma que nenhum aspecto da 

sociedade brasileira poderá ser jamais explicado ou compreendido se não for considerada a 
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enorme desigualdade econômica e de poder político que ocorrem em nossa sociedade. 

(VILLAÇA, 2012) 

Neste sentido a segregação só pode ser entendida se for articulada com a 

desigualdade. As desigualdades sociais, por sua vez, são motivos de discriminação muito 

comuns em sociedades capitalistas. A diferença de poder aquisitivo tem a capacidade de 

separar grupos, fazendo com que grupos economicamente mais ricos ocupem regiões distintas 

daqueles que vivem em condições de pobreza. É como um ciclo: as desigualdades geram 

segregação social, e a segregação acentua as desigualdades. (NASCIMENTO, 2013) 

Se traçarmos um panorama das cidades brasileiras, será possível notar que, na 

maioria ou em todas as cidades existe pelo menos um bairro ou região onde moram apenas 

pessoas de maior poder aquisitivo, enquanto outras regiões são habitadas por cidadãos mais 

pobres. 

Como fruto das desigualdades e da segregação, surge a exclusão social, que pode ser 

definida como o extremo da marginalização, definido por Nascimento (2013). Os grupos 

socialmente excluídos são privados de praticar seus direitos básicos como cidadãos, vivendo 

em situações de pobreza extrema, de falta de moradia, de desemprego, de má distribuição de 

renda, de falta de acesso à educação e à saúde e de analfabetismo. 

Quando se trata de pobreza, cabe aqui contextualizar pobreza, ou melhor, os 

considerados pobres, diante da ótica dos dias atuais, de acordo com Telles (1999): 

Quanto aos desempregados e excluídos, esses não tem lugar na atual fase do 

capitalismo globalizado, sua pobreza apenas é evidência de sua incapacidade 

de se adequar ao progresso contemporâneo, gente que por falta de 

qualificação e competência se tornou dispensável no atual ciclo de uma 

modernização globalizada.”(TELLES, 1999) 

 

Por não se enquadrarem no mundo capitalista, considerados desempregados e 

excluídos, considerados pobres, completa ainda, a autora, quando define o universo da 

pobreza Telles (1999): 

Esse é o “universo da pobreza”, não porque toda essa população viva sempre 

e necessariamente em condições de pauperização ou miséria. Mas porque é o 

avesso do “mundo do trabalho” onde vigoram as regras formais do contrato 

de trabalho, os direitos a ele indexados e as proteções garantidas pelo Estado 

contra os riscos do trabalho e da vida - acidentes de trabalho, doença e 

invalidez, maternidade e orfandade, além das garantias e proteções 

negociadas por organizações sindicais nas convenções coletivas de suas 

respectivas categorias. (TELLES, 1999) 

 

Ou seja, essa é uma gente “desprovida de qualquer sistema público de proteção 

social” (TELLES, 1999), pessoas que “não existem”, por não se enquadrarem nas regras ou 

http://www.coladaweb.com/sociologia/desigualdades-sociais-e-as-classes


29 

mecanismos criados pelo mundo capitalista, tornando-se muitas vezes segregados deste 

processo, podem ser: moradores pobres das periferias da cidade, mulheres, negros, crianças e 

adolescentes, idosos e aposentados, que se mobilizam e se organizam em busca da 

deliberação de políticas que afetem suas vidas. Essa é a caracterização de uma parcela da 

sociedade considerada segregada e excluída. 

Segundo Maricato (1995), não há como definir um limite preciso entre o "incluído" e o 

"excluído", porém as consequências da exclusão contribuem para: 

A dificuldade de acesso aos serviços e infraestrutura urbanos (transporte 

precário, saneamento deficiente, drenagem inexistente, dificuldade de 

abastecimento, difícil acesso aos serviços de saúde, educação e creches, 

maior exposição à ocorrência de enchentes e desmoronamentos, etc.) 

somam-se menores oportunidades de emprego (particularmente do emprego 

formal), menores oportunidades de profissionalização, maior exposição à 

violência (marginal ou policial), discriminação racial, discriminação contra 

mulheres e crianças, difícil acesso à justiça oficial, difícil acesso ao lazer. A 

lista é interminável. (MARICATO, 1995) 

A segregação ocorre também, quando há a criação de condomínios fechados para a 

população de renda mais alta. Para Caldeira (2000), hoje existem dificuldades para continuar-

mos adotando o modelo centro/periferia, pois não é incomum verificarmos casos em que as 

classes mais abastadas passaram a morar nas periferias das cidades, em condomínios 

horizontais dotados de áreas verdes e fortes esquemas de segurança interna, como meio de se 

afastar do centro da cidade e de todos os "inconvenientes" que a vida em sociedade traz para o 

cotidiano.  

A mesma autora apresenta uma definição interessante a respeito dos condomínios 

“fechados”, designando-os como “enclaves fortificados”, ou seja: 

São espaços privatizados, fechados e monitorados para residência, consumo, 

lazer ou trabalho. Nas últimas décadas, a proliferação dos “enclaves 

fortificados” vem criando um novo modelo de segregação espacial e 

transformando a qualidade da vida pública não somente no Brasil como 

também em muitas cidades ao redor do mundo. Esses locais reproduzem 

uma cultura segregacionista e excludente das elites econômicas em relação a 

outros grupos sociais menos abastados (principalmente motivada pelos altos 

índices de violência urbana). As consequências desse processo para a cidade 

e para o território urbano é a fragmentação, reproduzindo no plano espacial a 

desigualdade social existente. (CALDEIRA, 2000). 

 

A mesma autora descreve rapidamente os arranjos urbanos de São Paulo, no decorres 

dos anos, Caldeira (2000):  

No início do século XX, na cidade de São Paulo, os diferentes grupos sociais 

viviam bem próximos uns dos outros, embora em arranjos residenciais 

radicalmente distintos: os ricos, em casas espaçosas, os pobres, amontoados 
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nos cortiços. No período que se estende da década de 1940 à de 1980), a 

cidade passou a ser organizada pela divisão entre centro e periferia: os ricos 

habitavam os bairros centrais (dotados com infraestrutura necessária), e os 

pobres habitavam as áreas periféricas (extremamente carentes de 

infraestrutura e equipamentos urbanos coletivos). Nos últimos anos, o padrão 

de organização espacial foi novamente modificado. Em um processo que 

ganhou corpo na década de 1980 e se intensificou na de 1990, as distâncias 

físicas entre ricos e pobres diminuíram, apesar de terem se tornado mais 

visíveis e complexos os mecanismos de separação entre eles. (CALDEIRA, 

2000). 

 

Esses aspectos contraditórios acarretam na questão do direito à cidade. Descrevem 

um processo de mudança no espaço ocupado, porém evidenciando sempre a segregação 

residencial em função da renda. Estes são reflexos dos conflitos existentes nas cidades, 

conforme menciona Ferreira (2011): 

A cidade é um espaço de conflitos. A civilização humana, em sua 

extraordinária capacidade de gerar sociedades desiguais, sempre produziu 

cidades igualmente injustas. Sua configuração, seu desenho, sua eficácia 

como abrigo e espaço de produção, sua capacidade em promover qualidade 

de vida para uns ou para todos irão depender das dinâmicas sociais e 

econômicas e das correlações de forças de cada momento histórico. 

(FERREIRA, 2011) 

 

Villaça (2012) destaca seis aspectos nos quais nossas reflexões sobre segregação 

urbana se articulam explicitamente com a desigualdade e a dominação e avançam em relação 

a maioria dos estudos brasileiros atuais sobre o tema: 

1- Negar a forma clássica de segregação, que se apresentaria sob a forma 

de círculos concêntricos, com os mais ricos no centro e os mais pobres na 

periferia. 

2- Historicizar a segregação. A falta de inserção histórica é uma das 

responsáveis por várias das limitações nas análises atuais sobre segregação 

urbana. 

3- Mostrar como se dá a relação entre a segregação e a totalidade das 

estruturas social e urbana. Sem isso, os estudos sobre segregação ficam 

incompletos e, por isso inaceitáveis.  

4- Mostrar a relação entre a dominação e a segregação, esclarecendo as 

especificidades da dominação por meio do espaço urbano, ou seja, mostrar o 

papel do espaço urbano no processo de dominação. 

5- Abordar a segregação não mais por bairro, mas por região geral da 

cidade; esta abordagem traz um enorme potencial explicativo, muito maior 

do que o da segregação por bairro, e só ela é capaz de explicar as relações 

acima indicadas. 

6- Finalmente, em síntese, avançam no sentido de explicar a segregação, 

e não apenas no de denunciá-la, descrevê-la ou medi-la. (VILLAÇA, 2012) 
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2.7 Indicadores Sociais 

 

Com relação á aplicação de Indicadores Sociais, Santagada (2007) comenta: 

Os indicadores sociais, tiveram uma boa aceitação desde seu surgimento e 

estão inseridos no planejamento governamental da maioria dos países. No 

caso brasileiro, é relativamente recente o uso de indicadores sociais como 

instrumento de planejamento, pois a intenção de criar um sistema só ocorreu 

a partir de 1975. (SANTAGADA, 2007) 

Foram aplicados primeiramente nos Estados Unidos, a partir da década de 1960, na 

esfera das análises sociais. De acordo com o mesmo autor (SANTAGADA, 2007), o objetivo 

dos Indicadores Sociais no Brasil era:  

O objetivo dos indicadores sociais era o de fornecer elementos para a 

elaboração e o acompanhamento do planejamento social, sendo que a 

prioridade seria dada aos indicadores destinados a medir as variações nos 

níveis de bem-estar material, em especial dos grupos que estavam em 

situação de “pobreza absoluta” de acordo com o Conselho Desenvolvimento 

Social de 1975. Com esse documento, pela primeira vez, o termo indicadores 

sociais apareceu de forma oficial no Brasil. O IBGE ficou encarregado da 

organização e do funcionamento do Sistema de Indicadores Sociais. Em data 

anterior (1973), essa instituição já havia criado internamente o Grupo Projeto 

de Indicadores Sociais. (SANTAGADA, 2007) 

 

Os indicadores estão inseridos em um conceito socioeconômico bem amplo, 

utilizados em inúmeros estudos para mensurar e qualificar os dados, contribuindo para o 

conhecimento da realidade social. A utilização de indicadores sociais, contribuem 

significativamente para caracterizar as áreas a serem estudadas, buscando parâmetros 

disponíveis nas bases de dados nacional, e que podem ser aplicadas em qualquer área ou 

cidade.  Neste trabalho utilizou-se a metodologia do Mapa da Exclusão/Inclusão Social de 

São Paulo, foi elaborada pelo Núcleo de Seguridade e Assistência Social da Pontifica 

Universidade Católica de São Paulo, elaborado por Sposatti (1996) e constitui a primeira 

experiência nacional na construção de indicadores intraurbanos. (SANTOS, 2015) 

O método utilizado neste trabalho é derivado do chamado “Método Atualizado”, 

desenvolvido por Santos (2015), resultado de uma adaptação do método original elaborado 

por Sposatti (1996). O método do Mapa de Exclusão é desenvolvido utilizando somente os 

dados do Censo Demográfico do IBGE agregados por setores censitários, tornando-o derivado 

do Método Revisto, utilizado por Genovez, e não do Original, elaborado por Sposatti de 1996.  

De acordo com SANTOS (2015):  

Com o objetivo de retratar a cidade em seus detalhes, a metodologia do 

Mapa de Exclusão, procura estabelecer novas relações entre dados 

estatísticos disponíveis, construindo e apresentando um índice composto que 

retrata o contexto das desigualdades internas da cidade. O mapa da Exclusão 
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pretende a partir da “construção de indicadores territoriais intraurbanos que 

partem do conceito de heterogeneidade” ser uma ferramenta para que a 

cidade se conheça melhor, sendo os mapas gerados por esta metodologia um 

novo olhar sobre a heterogeneidade da dinâmica socioeconômica nas 

diferentes parcelas do território municipal e não mais uma média da cidade. 

(SANTOS, 2015) 
 

O mesmo autor define que na metodologia original do mapa de exclusão, o Índice de 

exclusão (IEX) é construído a partir de utopias que compõe dimensões do desenvolvimento, 

sendo denominadas: Autonomia de Renda, Desenvolvimento Humano, Qualidade de Vida e 

Equidade.  O conceito destas utopias parte de uma concepção de heterotopia, utilizada por 

Sposatti (1996), que as define assim: 

Autonomia: o conceito de autonomia é compreendido, no âmbito do Mapa 

da Exclusão/Inclusão Social, como a capacidade e a possibilidade do cidadão 

em suprir suas necessidades vitais, especiais, culturais, políticas e sociais, 

sob as condições de respeito às ideias individuais e coletivas, supondo uma 

relação na qual o Estado é responsável por assegurar necessidades de 

satisfação coletivas, mas também, em que o cidadão tem condições de 

complementá-las com acesso à oferta privada; supõe a possibilidade de 

exercício de liberdades, tendo reconhecida sua dignidade, e a possibilidade 

de representar pública e partidariamente os seus interesses sem ser 

obstaculizado por ações de violação dos direitos humanos e políticos ou pelo 

cerceamento à sua expressão. Qualidade de Vida: a noção de qualidade de 

vida envolve duas grandes questões: a qualidade e a democratização dos 

acessos às condições de preservação do ser humano, da natureza e do meio 

ambiente. Sob esta dupla consideração entendeu-se que a qualidade de vida é 

a possibilidade de melhor redistribuição – e usufruto – da riqueza social e 

tecnológica aos cidadãos de uma comunidade; a garantia de um ambiente de 

desenvolvimento ecológico e participativo de respeito ao homem e à 

natureza, com o menor grau de degradação e precariedade. 

Desenvolvimento Humano: o estudo do desenvolvimento humano tem sido 

realizado pela ONU/PNUD, por meio do Indicador de Desenvolvimento 

Humano (IDH). Com base em suas reflexões, entende-se que o 

desenvolvimento humano é a possibilidade de todos os cidadãos criarem 

uma sociedade melhor e desenvolverem seu potencial com menor grau 

possível de privação e de sofrimento; a possibilidade da sociedade poder 

usufruir coletivamente do mais alto grau de capacidade humana. Equidade: 

o conceito de equidade é concebido como o reconhecimento e efetivação, 

com igualdade, dos direitos da população, sem restringir o acesso a eles nem 

estigmatizar as diferenças que conformam os diversos segmentos que a 

compõem. Assim, equidade é entendida como possibilidade das diferenças 

serem manifestadas e respeitadas, sem discriminação; condição que favoreça 

o combate das práticas de subordinação ou de preconceito em relação às 

diferenças de gênero, políticas, étnicas, religiosas, culturais, de minorias, etc. 

(SANTOS, 2015 apud SPOSATTI, 1996) 

 

Sendo assim, utilizando alguns indicadores é possível compor o índice de exclusão 

social, no intuito de caracterizar as desigualdades socioespaciais, entre a ocupação das áreas 
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ambientalmente frágeis, ou seja, as áreas de preservação permanente (APP) da bacia estudada. 

Maricato (2003) menciona que: 

A exclusão social não é passível de mensuração, mas pode ser caracterizada 

por indicadores como a informalidade, a irregularidade, a ilegalidade, a 

pobreza, a baixa escolaridade, o oficioso, a raça, o sexo, a origem e, 

principalmente, a ausência da cidadania. (MARICATO, 2003) 

 

Estes índices apresentarão as desigualdades associadas ao processo de ocupação 

urbana, que contribuem para a baixa qualidade de vida da população residente na área 

estudada, conforme menciona Nascimento (2013):  

As desigualdades entre indivíduos, grupos e classes sociais tornam-se 

questão social de interesse à investigação científica, em especial para as 

ciências humanas e sociais, e foco de atenção e intervenção no âmbito 

público (não somente pelo Estado, mas também por outras entidades e 

segmentos da sociedade) à medida que estas, no modo de produção 

capitalista, não representam apenas diferenças mas trazem consigo relações 

hierárquicas entre os diversos grupos e estratos sociais. Em outras palavras, 

quando tais desigualdades implicam em vantagens e desvantagens múltiplas 

que conferem meios e oportunidades distintos para uma boa qualidade de 

vida e para o pleno exercício da cidadania. (NASCIMENTO, 2013) 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O presente trabalho objetivou analisar a ocupação urbana na bacia estudada, 

relacionando os aspectos ambientais urbanos com a desigualdade socioespacial, demonstrada 

através da composição do Mapa de Exclusão Social para a Bacia do Ribeirão Mandi, 

divididos em duas áreas distintas: Área de Influência (I): composta pelos setores censitários 

que se localizam nas áreas de preservação permanente (APP) na Bacia do Ribeirão Mandi; 

Área de Não Influência (N): composta pelos demais setores censitários que se localizam na 

Bacia do Ribeirão Mandi, fora da área de influência das áreas de preservação permanente 

(APP). 

Através dos dados dos Mapas de Exclusão Social gerados para a bacia foi possível 

compará-los com os índices do Mapa de Exclusão para o município de Lorena e gerar um 

diagnóstico para a bacia Hidrográfica do Ribeirão Mandi. 

Na Figura 01, apresenta-se o Fluxograma da Metodologia empregada: 

 

Figura 1 - Fluxograma da Metodologia 

 
Fonte: SANTOS (2015) adaptado pela autora. 

 

Na fundamentação teórica, buscou-se, através dos autores citados, descrever o 

processo de urbanização brasileiro, primeiro relacionando aos aspectos sociais para 

compreender os fatores que determinaram a ocupação do espaço urbano através das variáveis 

econômicas na distribuição de terras e poder, e políticas públicas existentes, apresentando os 
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marcos regulatórios e instrumentos de gestão urbana; posteriormente relacionando a 

urbanização aos aspectos ambientais, identificando os problemas ambientais urbanos através 

da ocupação das áreas ambientalmente frágeis, que intensificam os processos de segregação e 

exclusão social, acentuando os conflitos urbanos. 

Foi escolhida, em Lorena, especificamente a Bacia Hidrográfica do Ribeirão Mandi. 

Nesta etapa, buscou-se apresentar os aspectos sociais, econômicos e ambientais do município, 

além dos aspectos relacionados à dinâmica de ocupação da área urbana. Posteriormente, 

apresentou-se a delimitação e características específicas da bacia estudada. 

Foram utilizados alguns indicadores sociais, obtidos através dos dados intra-

municipais do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística). (INSTITUTO..., 2017) 

As variáveis consideradas para elaboração do Mapa da Exclusão Social do município 

de Lorena, utilizadas para este trabalho, derivam do Método Atualizado, definido por Santos 

(2015). 

 

 

3.1 Descrição das Utopias no Método Atualizado 

 

Santos (2015), explica as adaptações realizadas para a composição das utopias no 

Método Atualizado: 

 

 Utopia de Autonomia de Renda 

A utopia Autonomia de Renda significa, a capacidade e a possibilidade do cidadão 

em suprir suas necessidades vitais, especiais, culturais, políticas e sociais. (SANTOS, 2015 

apud SPOSATTI, 1996) 

Para cálculo desta Utopia, Santos (2015) considerou todas as pessoas residentes no 

setor censitário que tinham 10 anos ou mais de idade e que tinham ou não rendimento, para a 

distribuição de renda e valor do rendimento nominal médio mensal.   

Santos (2015), explica:  

Esta variável se trata de uma espécie de “PIB per capita” de cada setor 

censitário, em que considera todo o valor recebido mensalmente pelas 

pessoas com 10 anos ou mais de idade, com ou sem rendimento, soma esses 

valores e divide pelo número de pessoas, obtendo um valor do rendimento 

nominal mensal médio das pessoas deste setor”. (SANTOS, 2015) 
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Santos (2015), considera também que esta variável que diz muito a respeito do setor, 

embora não possa ser considerada muito eficaz para setores que tenham poucos domicílios: 

Em setores de poucos domicílios esta variável pode causar outliers, que são 

valores muito discrepantes em relação aos demais analisados, e que neste 

caso, devem ser tratados de forma especial, podendo ser excluídos ou 

isolados da análise. (SANTOS, 2015) 

 

Tabela 1 - Variáveis propostas para o Método Atualizado do Mapa de Exclusão - Utopia Autonomia de Renda 

UTOPIA INDICADORES 

IEX  AUTONOMIA 

DE RENDA 

Distribuição de Renda das Pessoas de 10 anos ou mais de idade 

com rendimento 

Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 

anos ou mais de idade (com e sem rendimento) 
Fonte: SANTOS (2015) 

 

Para a análise estatística considera-se de acordo com Santos (2015): 

“Distribuição de Renda das pessoas de 10 anos ou mais de idade com 

rendimento: Este indicador analisa a distribuição de pessoas com 

rendimento nominal mensal de até½ salário, de mais de ½ a 1 salário 

mínimo, de mais de 1 a 2 salários mínimos, de mais de 2 a 3 salários 

mínimos, de 3 a 5 salários mínimos, de mais de 5 a 10 salários mínimos, de 

mais de 10 a 15 salários mínimos, de mais de 15 a 20 salários mínimos e de 

mais de 20 salários mínimos. Para cálculo deste indicador considerou-se o 

rendimento 3 a 5 salários mínimos como o limiar entre um bom e um mau 

salário, e faz a razão entre os que ganham mais e os que ganham abaixo 

desta faixa;  Rendimento Nominal Médio: Este indicador utilizado como 

renda per capita consiste em dividir a somatória da renda de toda a 

população de um setor pelo número de habitantes com 10 anos ou mais, com 

ou sem rendimento”. (SANTOS, 2015)  

 

O escalonamento entre estas duas variáveis consideradas, gera o mapa da Utopia 

Autonomia de Renda. 

 

 Utopia Desenvolvimento Humano 

A utopia Desenvolvimento Humano, significa, a possibilidade de todos os cidadãos 

de uma sociedade melhor desenvolverem seu potencial com o menor grau possível de 

privação e de sofrimento. (SANTOS, 2015 apud SPOSATTI, 1996) 

Para cálculo desta Utopia, Santos (2015), utilizou os dados de Longevidade - 

concentração de pessoas com mais de 70 anos que corresponde ao percentual de pessoas 

acima de 70 anos por setor censitário; e Estímulo Educacional (alfabetização precoce e tardia) 

- composto pelos índices simples de Alfabetização Precoce correspondente ao percentual do 

universo das crianças de 5 a 9 anos alfabetizadas, e de Alfabetização Tardia, correspondente 

ao percentual do universo de crianças de 10 a 14 anos ainda não alfabetizadas. 
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Tabela 2 - Variáveis propostas para o Método Atualizado do Mapa de Exclusão - Utopia de Desenvolvimento 

Humano 

UTOPIA INDICADORES 

IEX  Desenvolvimento 

Humano 

Longevidade – concentração de pessoas com mais de 70 anos 

Alfabetização de 5 a 9 anos (alfabetização precoce) 

Alfabetização de 10 a 14 anos (alfabetização tardia) 

Fonte: SANTOS (2015) 

 

O escalonamento entre estas três variáveis consideradas gera o mapa da Utopia 

Desenvolvimento Humano. 

 

 Utopia de Qualidade de Vida 

A utopia Qualidade de Vida consiste na possibilidade de melhor redistribuição da 

riqueza social e tecnológica aos cidadãos de uma comunidade; a garantia de um ambiente de 

desenvolvimento ecológico e participativo de respeito ao homem e à natureza, com o menor 

grau de degradação e precariedade. (SANTOS, 2015 apud SPOSATTI, 1996) 

Para o cálculo desta utopia, Santos (2015), utilizou os indicadores Qualidade 

Ambiental, Conforto Domiciliar e Habitação Precária.  

 

Tabela 3 - Variáveis propostas para o Método Atualizado do Mapa de Exclusão - Utopia de Qualidade de Vida 

 

UTOPIA INDICADORES 

IEX Qualidade 

de Vida 

Qualidade Ambiental – porcentagem de domicílios com água, lixo 

e esgoto 

Conforto Domiciliar – média de moradores por domicílio 

Habitação Precária – porcentagem de domicílios improvisados 
Fonte: SANTOS (2015) 

 

 

Para a qualidade ambiental, considera-se a porcentagem dos domicílios com 

abastecimento de água, coleta de lixo e esgoto, este índice é escalonado ente  -1 e 0. 

Na variável Conforto domiciliar, é calculado pelo índice de densidade habitacional, 

numa taxa composta pelo número total de moradores, pelo número total de domicílios por 

setor censitário, este índice é escalonado ente +1 e -1. 

Para a habitação precária, compõe-se somente o dado de moradias improvisadas, 

presente nos dados do setor censitário do censo demográfico. 

O escalonamento entre estas três variáveis consideradas gera o mapa da Utopia 

Qualidade de Vida. 
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 Utopia Equidade 

A Utopia Equidade analisa a dimensão social da exclusão social, pois entende-se que 

baixa equidade, gere situações como viver formas de discriminação, inexistência de apoios a 

necessidades especiais e não provimento de proteção social para enfrentar as situações de 

vulnerabilidade. (SANTOS, 2015 apud SPOSATTI, 1996) 

Para o cálculo desta Utopia, utilizam-se os índices de Razão entre salário médio de 

homem e mulher e Percentual de Mulheres Responsáveis pelos Domicílios. 

 

Tabela 4 - Variáveis propostas para o Método Atualizado do Mapa de Exclusão - Utopia de Equidade 

 

UTOPIA INDICADORES 

IEX Equidade Razão entre salário médio de homem e mulher 

Percentual de Mulheres Responsáveis pelos Domicílios 
Fonte: SANTOS (2015) 

 

Na variável utilizada, razão entre salário médio de homem e mulher, o índice é escalonado 

entre  -1 e 0.  Compõe para  o Percentual de Mulheres Responsáveis pelos Domicílios, o índice é 

escalonado entre 0 a 1. O escalonamento entre estas duas variáveis consideradas gera o mapa da 

Utopia Equidade. 

 

 Análise para Composição dos dados de Exclusão/ Inclusão: é importante entender 

como o método quantifica em exclusão/inclusão: o método estabelece o limiar entre a 

exclusão (índices variando de -1 á 0) e a inclusão (índices variando de 0 à +1) para 

cada componente do índice, que é definido pelas condições mínimas necessárias à 

inclusão social ou pela distribuição desta componente no território como um todo. 

(SANTOS, 2015) 

Santos (2015), explica:  

Para compor as utopias e o índice, a partir destas variáveis todas, é feito um 

escalonamento entre os resultados de cada uma destas variáveis que compõe 

cada uma das utopias, e depois o índice, cujo resultado pode variar 

dependendo da variável entre -1 e 1. (SANTOS, 2015) 

 

Conforme a Tabela 05, abaixo: 
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Tabela 5 - Variáveis utilizadas no Método Atualizado do Mapa de Exclusão com as varáveis oriundas  do IBGE 

 

UTOPIA INDICADORES ESCALA 

IEX Autonomia 

de Renda 

Distribuição de Renda das Pessoas de 10 anos ou mais de 

idade com rendimento 

-1 a 1 

Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas de 

10 anos ou mais de idade (com e sem rendimento) 

-1 a 1 

IEX 

Desenvolvimento 

Humano 

Longevidade – concentração de pessoas com mais de 70 

anos 

0 a 1 

Alfabetização de 5 a 9 anos (alfabetização precoce) 0 a 1 

Alfabetização de 10 a 14 anos (alfabetização tardia) -1 a 0 

IEX Qualidade 

de Vida 

Qualidade Ambiental – porcentagem de domicílios com 

água, lixo e esgoto 

-1 a 1 

Conforto Domiciliar – média de moradores por domicílio -1 a 1 

Habitação Precária – porcentagem de domicílios 

improvisados 

1 a 0 

IEX 

Equidade 

Razão entre salário médio de homem e mulher   -1 a 0 

Percentual de Mulheres Responsáveis pelos Domicílios 0 a 1 
Fonte: SANTOS (2015) 

 

Santos (2015) explica que o mapa do Índice de Exclusão, é o resultado final do 

método do Mapa da Exclusão e é composto pela soma dos quatro índices, ou utopias, 

discutidos acima: Autonomia de Renda, Desenvolvimento Humano, Qualidade de Vida e 

Equidade.  

Posteriormente, foi elaborado um Mapa de Exclusão Social para a Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Mandi, utilizando o “Método Atualizado”, descrito anteriormente, 

segundo Filipe Vieira Fernandes dos Santos (SANTOS, 2015), utilizando as “Utopias de 

Autonomia de Renda”, “Utopia de Desenvolvimento Humano”, “Utopia de Qualidade de 

Vida” e “Utopia de Equidade”, compostos pelos indicadores sociais do IBGE, construindo um 

Índice de Exclusão Social (IEX), relacionando com duas áreas analisadas, definidas como: I – 

Influência e N- Não Influência. 

 

 Geoprocessamento da Base de Dados Espaciais: nesta etapa, realizou-se a 

espacialização dos dados censitários do IBGE, disponíveis no Anexo A, utilizando o 

software QGIS, versão 2.18.3, produzido pela “Open Source Geospatial Foundation” 

(OSGeo). A técnica consistiu de um cruzamento espacial no QGIS entre a malha de 

setores censitários selecionados e o Índice de Exclusão Social para a Área de 

Influência e Não Influência definidas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Mandi.  
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 Análise e Interpretação dos Resultados: A composição do Mapa de Exclusão Social 

para a Bacia do Ribeirão Mandi, permite analisar as desigualdades sócio espaciais da 

ocupação relacionando os aspectos ambientais urbanos, através da ocupação das Áreas 

de Preservação Permanente (APP) na área de estudo. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

3.2 Município de Lorena  

 

Lorena se localiza no Estado de São Paulo (Figura 02), na Mesorregião do Vale do 

Paraíba e na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

 

Figura 2 - Mesorregiões do Estado de São Paulo 

 
Fonte: GOMES, 2015 

 

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (Figura 03), foi instituída 

em 2012, para a porção paulista do Vale. Foi criada pela Lei Complementar Estadual 1.166, 

de 9 de janeiro de 2012 e é uma das quatro regiões metropolitanas do Estado de São Paulo. É 

formada pela união de 39 municípios, agrupados em cinco sub-regiões. 
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Figura 3 - Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 
Fonte: GOMES, 2015 

 

A Sub-região 3 - Guaratinguetá, compreende os municípios de Aparecida, Cachoeira 

Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Potim e Roseira.  

 

 

3.3 Crescimento da Mancha Urbana 

 

O crescimento da mancha urbana, se deu a partir da margem direita do Rio Paraíba 

do Sul, junto ao Porto de Guaypacaré. Segundo D’Elboux (2006), no ano de 1705, ergue-se a 

capela de N. S. da Piedade, que posteriormente se torna matriz e a partir do largo da matriz o 

povoado se desenvolve, dessa forma é possível afirmar que o verdadeiro núcleo da cidade se 

deu a partir dessa capela.  Posteriormente, implanta-se a Linha Férrea e por volta de 1950 a 

Rodovia Presidente Dutra. 

Apresenta-se abaixo, nas Figuras 04 a 09, a evolução da mancha urbana da cidade de 

Lorena. (LORENA, 2017): 
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Observa-se, através das figuras acima, que a ocupação urbana de Lorena iniciou-se 

próximo ás margens do Rio Paraíba do Sul, em função da travessia junto ao Porto de 

Guaypacaré (FREITAS, 1977), porém cresceu no sentido oposto ao rio.  

Por volta de 1860, ocorre uma mudança no leito do rio, afastando-se da mancha 

urbana. Esta área entre o rio e a mancha urbana, permanece sem ocupação por sofrer 

constantes inundações, sendo assim o crescimento segue de encontro a  estrada de ferro e 

posteriormente em direção a Rodovia Presidente Dutra. 

O Processo de expansão inicial de povoamento se deu de forma periférica, 

estendendo-se lateralmente. (D’ELBOUX, 2006) 

Analisando os vetores de crescimento de Lorena, percebe-se que a expansão lateral 

se deu guiadas pelas principais vias de circulação, que são consideradas as rodovias e 

ferrovias. Dentre as rodovias, destaca-se uma via expressa, a rodovia Presidente Dutra, e 

rodovias regionais, como as que ligam Lorena aos seus vizinhos. (SANTOS, 2015). Na figura 

abaixo (Figura 10), a distribuição dos bairros no perímetro urbano do município de Lorena: 
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3.4 Elementos Estruturadores Urbanos  

Na Figura 11 abaixo, percebe-se que os principais elementos estruturadores urbanos 

são as rodovias estaduais e federais, delimitando a macha urbana do município, também 

identificada nesta figura, apresenta-se a bacia estudada. 

 

Figura 11- Elementos estruturadores urbanos 

 
Fonte: SANTOS (2015) adaptado pela autora. 

 

3.5 Dados Socioeconômicos do Município de Lorena 

 

O município possui uma área de 414,36 km
2
 e sua população é de 82.537 habitantes, 

sendo que 80.173 pessoas residem na zona urbana e 2.364 pessoas são residentes na zona 

rural, ou seja, cerca de 97% da população vive em área urbana, de acordo com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE do Censo de 2010 (INSTITUTO..., 

2017). 

A Tabela 06, apresenta a série histórica da população residente no município de 

Lorena, em valores absolutos: 
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Tabela 6 - Série Histórica da População Residente em Lorena 

 

Ano 1970 1980 1991 2000 2010 

Total 46463 57369 73146 77990 82537 
Fonte: Instituo..., 2017 

 

 

A Tabela 07, apresenta os dados de crescimento da população de Lorena, com taxa 

de crescimento de 0,51 ao ano, comparados com os dados da Região Governamental e os 

dados do Estado de São Paulo, com a previsão de 2016: 

 

Tabela 7 - Dados de território e população 

Território e População Ano Município Reg. Gov. Estado 

População 2016 85.046 338.613 43.359.005 

Densidade Demográfica 

(Habitantes/km2) 
2016 205,35 99,96 174,68 

Taxa Geométrica de 

Crescimento Anual da 

População - 2010/2016 

 (Em % a.a.) 

2016 0,51 0,49 0,85 

Grau de Urbanização (Em %) 2016 97,42 91,54 96,32 
 

Fonte: Sistema..., 2017 

 

Lorena é um município essencialmente voltado aos serviços e ao comércio, conforme 

dados da Tabela 08, abaixo, extraídos da Fundação SEADE. 
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Tabela 8 - Dados de Emprego 

Emprego Ano Lorena 

Participação dos Empregos Formais da Agricultura, 

Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura no 

Total de Empregos Formais (Em %) 

2015 1,98 

Participação dos Empregos Formais da Indústria no Total 

de Empregos Formais (Em %) 
2015 24,06 

Participação dos Empregos Formais da Construção no 

Total de Empregos Formais (Em %) 
2015 4,63 

Participação dos Empregos Formais do Comércio 

Atacadista e Varejista e do Comércio e Reparação de 

Veículos Automotores e Motocicletas no Total de 

Empregos Formais (Em %) 

2015 24,36 

Participação dos Empregos Formais dos Serviços no 

Total de Empregos Formais (Em %) 
2015 44,97 

 

Fonte: Sistema..., 2017 

 

O Vale do Paraíba passou por importantes períodos de exploração econômica, 

conforme relata (SANTOS, 2015), com início no Ciclo do Ouro (século XVIII), 

transformando a região na principal via de escoamento de minérios vindos de Minas Gerais, 

onde surgem as primeiras vilas e povoados. Em Lorena, o porto Guaypacaré, antes utilizado 

por indígenas, passa a ser um dos caminhos utilizados para transpor o Rio Paraíba do Sul. 

Com o declínio da mineração, os valeparaibanos passaram a plantar a cana-de-açúcar, 

iniciando assim o trabalho escravo e a urbanização das vilas na região. A partir do século 

XIX, inicia-se o Ciclo do Café no Vale, que acelera o crescimento urbano e  contribui para um 

período de prosperidade, porém acompanhado da devastação ambiental, resultado da falta de 

técnica e a má qualidade dos plantios de café. 

Com a decadência do café, ocasionada, dentre outros fatores, pela abolição da 

escravatura, as cidades passam por um período de estagnação econômica e acontece o êxodo 

rural em grande escala, que leva a ocupação e expansão das áreas urbanas.. 

A partir de então o Vale volta a viver uma fase de crescimento a partir da 2ª Guerra 

Mundial, com a industrialização, que a princípio teve início com a abolição da escravidão, da 

disponibilidade de capital e a mudança no nível de consumo, que a princípio impulsionaram a 

industrialização, já então início do século XX. 

A Rodovia Presidente Dutra, se torna grande polarizadora de atividades industriais, 

contribuindo para a implantação de indústrias. Lorena, atravessou todas estas fases de 

exploração econômica ocorridas no Vale do Paraíba. 
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 A configuração urbana do município é privilegiada por suas vias de circulação, a 

própria Rodovia Presidente Dutra, a Rodovia Pres. Juscelino K. de Oliveira (BR 459 -partindo 

da Rodovia Presidente Dutra até a cidade de Poços de Caldas /MG) e a Rodovia Prof. Aristeu 

Vieira Vilela, antiga Rio São Paulo, além da Estrada de Ferro (MRS). 

 Atualmente, Lorena é considerada uma cidade universitária, pois possui três 

importantes instituições de ensino superior, a Universidade de São Paulo (USP), Centro 

Universitário Teresa D'Ávila  (UNIFATEA) e o Centro Universitário Salesiano de Lorena 

(UNISAL). 

 

 

3.6 Legislação Municipal  

 

O Plano Diretor em vigor, de 2010, altera alguns itens relacionados ao zoneamento, 

porém, não houve até o momento adequação da Lei de Uso e Ocupação do Solo de 1992, para 

atender as novas determinações do plano. Portanto, o Plano Diretor atual não dispõe de 

mecanismos que regulamentem a sua aplicabilidade, tornando-o inexequível. 

A Lei N. 1.963 de 24 de fevereiro de 1992 (LORENA, 1992), continua sendo 

utilizada para a aprovação de empreendimentos urbanos. Divide a cidade em 17 unidades de 

vizinhança e define o uso e ocupação do solo segundo a classificação das vias e logradouros 

públicos.  

Porém, em seu arti go 26, define que ao longo das margens de águas correntes, 

dormentes e intermitentes ficam estabelecidas faixas de preservação permanente de 15,00 

metros em ambas as margens de qualquer curso d´água (águas dormentes e intermitentes). 

Este pode ter sido o início de um grande equívoco, que contribuiu para a ocupação das 

margens dos rios urbanos, uma vez que este artigo fere o Código Florestal vigente a época 

(Lei 4771/1965), que determinava, assim como atualmente prevê o Novo Código Florestal 

(Lei 12.727/2012), o mínimo de 30,00 metros, para cursos d´água com menos de 10,00 m de 

largura. Um equívoco que pode ter contribuído para a expansão da ocupação urbana nas áreas 

inundáveis das bacias, trazendo uma série de problemas ambientais urbanos ) (BRASIL, 

1965; BRASIL, 2012a). 

Lorena possui um novo Plano Diretor, aprovado em 2016, através da Lei 

Complementar N. 244, de 15 de dezembro de 2016, que dispõe sobe o Plano Diretor do 

município e dá outras providências.  
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Este novo plano adequa-se ao Estatuto da Cidade, para que o município faça pleno 

uso dos instrumentos urbanísticos contidos no mesmo, a saber: Parcelamento, edificação ou 

utilização compulsório; IPTU Progressivo no tempo; Desapropriação com pagamento em 

título da dívida pública; Usucapião especial de imóvel urbano; ZEIS (Zonas Especiais de 

Interesse Social); Direito de Preferência (Preempção); Operações Urbanas Consorciadas; 

Outorga Onerosa do Direito de Construir; Transferência do Direito de Construir; Estudo de 

Impacto de Vizinhança (EIV); Direito de Superfície, entre outros. Ressalta-se que esses 

instrumentos são as principais ferramentas a serem utilizadas para que o município atinja os 

objetivos e metas previstos no Plano Diretor. 

Este plano atende a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal nº 

12.587/12); Deste modo, o projeto de lei de revisão do Plano Diretor dedica um Título 

específico para tratar da Política Municipal de Mobilidade Urbana, assim como do Plano 

Municipal de Mobilidade Urbana, que entre outros: cria a nova hierarquia viária da cidade; 

planeja a expansão das vias a partir de novos loteamentos; programa a reestruturação 

urbanística das vias principais, tratando-as como eixos viários indutores do desenvolvimento 

urbano para os bairros; estabelece diretrizes para recuperação e melhorias do Centro, assim 

como indica área prioritária para sua expansão e; prevê a criação de uma ciclovia com cerca 

de 70 km de extensão, conectando toda a cidade (BRASIL, 2012b). 

Propõe a criação de um Sistema Municipal de Planejamento Urbano, a partir da 

delimitação das Unidades Territoriais de Planejamento (UTP), definidas por critérios 

próprios. Ressalta-se que a escolha pelas UTP inspira-se nas Unidades de Vizinhança (UVs) 

estabelecidas na Lei de Uso e Ocupação do Solo (LORENA, 1992) e nas Unidades de 

Planejamento (UPs) previstas no Plano Diretor (1995). Destaca-se, porém, que nessa nova 

proposta, as Unidades correspondem ao agrupamento de Setores Censitários utilizados pelo 

IBGE, o que facilita o entendimento dos indicadores e a criação de índices a partir do acesso à 

microdados gerados à cada dez anos pelo CENSO. 

Propõe a criação e composição, pela primeira vez no Município, de um Conselho 

Municipal responsável pelo controle social da Política de Desenvolvimento Urbano, 

denominado de “Conselho da Cidade”, que funcionará em consonância com o Conselho 

Estadual das Cidades de São Paulo e o Conselho Nacional das Cidades (CONCIDADES – 

Ministério das Cidades). 

Para que o novo plano diretor desempenhe as funções previstas, necessita-se revisar 

as demais leis urbanísticas (Uso e Ocupação do Solo, Parcelamento do Solo, Código de 

Obras), de forma ampla e democrática. A proposta de revisão do Plano Diretor estabelece 
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prazos e diretrizes para tanto, prevendo a participação plena da sociedade por meio do 

Conselho da Cidade e de audiências públicas em todas as etapas de revisão deste conjunto de 

leis. 

Descentraliza a Política Urbana a partir da elaboração dos Planos de 

Desenvolvimento Local, a ser elaborado para cada Unidade Territorial de Planejamento, com 

participação ativa da população de cada bairro, estabelecendo diretrizes, objetivos e metas 

específicas para cada comunidade. 

Possibilita o desenvolvimento urbano de forma equânime a partir da criação de novas 

centralidades, com a reestruturação urbanística das principais vias, que servirão como Eixos 

Indutores do Desenvolvimento Urbano, levando comércio, serviços, emprego, infraestrutura 

urbana e equipamentos comunitários de saúde, educação, lazer, proteção social, mobilidade e 

segurança para os bairros. 

Estabelece diretrizes e prazos para a elaboração de planos setoriais e de apoio à 

política urbana, como: Plano Municipal de Habitação de Interesse Social; Plano de 

Arborização Urbana; Plano de Recuperação das Áreas de Preservação Permanente; Plano de 

Desenvolvimento Rural; Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, entre 

outros. 

Estabelece Macroáreas e Zonas Especiais, a fim de conciliar o desenvolvimento 

econômico com a preservação ambiental e proteção ao patrimônio cultural, priorizando as 

áreas que apresentam maior vulnerabilidade socioambiental e cria mecanismos, a partir dos 

instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade, de induzir o uso e ocupação dos 

imóveis ociosos (glebas e edificações); controlar a verticalização e o adensamento 

populacional; proteger o patrimônio histórico, cultural e ambiental; evitar impactos negativos 

provenientes de grandes empreendimentos e; garantir fonte de recursos para investimento em 

infraestrutura urbana e comunitária a partir da previsão do Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Urbano. 

 

 

3.7 Aspectos Ambientais 

 

Lorena se encontra na porção central do Vale Médio do Paraíba, estando entre dois 

paredões cristalinos, a Serra da Mantiqueira e Serra do Mar. Os municípios com os quais 
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Lorena faz divisa são: Piquete, Cachoeira Paulista, Canas, Silveiras, Cunha e Guaratinguetá. 

(FREITAS, 1977)  

O Rio Paraíba do Sul que atravessa o município de Lorena, se constitui como de 

domínio da União e possui grande importância, não só para o Estado de São Paulo, mas 

também para os Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Lorena possui uma Unidade de 

Conservação, uma Floresta Nacional, denominada FLONA – Floresta Nacional de Lorena. 

O município de Lorena é composto por 23 bacias hidrográficas (Figura 12), que 

deságuam no Rio Paraíba do Sul, porém as bacias mais importantes compreendem os 

Ribeirões Mandi, o Tabuão, que atravessam a mancha urbana do município, e o dos Macacos, 

que também corta um dos bairros da mancha urbana, na margem esquerda do Rio Paraíba do 

Sul. 

 

Figura 12 - Distribuição das bacias hidrográficas e seus limites no 

Município de Lorena 

 

Fonte: SANTOS (2015) adaptado pela autora. 
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Lorena possui três importantes afluentes do Rio Paraíba do Sul na margem direita, 

que atravessam a mancha urbana: Ribeirão Tabuão, Ribeirão Mandi e Ribeirão dos Passos, 

demonstrados na Figura 13: 

 

Figura 13 – Principais afluentes de Lorena  

 
Fonte: SANTOS (2015) adaptado pela autora. 

 

 

3.8 Ocupações em Áreas de Preservação Permanente em Lorena 

 

O Novo Código Florestal, Lei 12.727 de 17 de outubro de 2012, define como Àrea 

de Preservação Permanente (APP):  

Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, 

a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas. (BRASIL, 2012a) 

 

As Áreas de Preservação Permanente têm uma função importante, garantindo a 

preservação dos corpos hídricos, contribuindo para a quantidade e qualidade da água. 

Impedindo a erosão das margens e contribuindo para a infiltração das águas após um período 

de inundação. 
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O Novo Código Florestal, considera, as faixas marginais de qualquer curso d'água 

natural, desde a borda da calha do leito regular, como Áreas de Preservação Permanente, e 

define as larguras mínimas no seu Artigo 4º:  

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 

urbanas, para os efeitos desta Lei: I - as faixas marginais de qualquer curso 

d'água natural, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 

de: a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros 

de largura; b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 

(dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; c) 100 (cem) metros, para os cursos 

d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; d) 

200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) 

a 600 (seiscentos) metros de largura; e) 500 (quinhentos) metros, para os 

cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;” 

(BRASIL, 2012a) 

 

As ocupações em Áreas de Preservação Permanente em Lorena, ocorrem nos 

principais afluentes que atravessam a mancha urbana do município, sendo o Ribeirão Tabuão 

e o Ribeirão Mandi. 

Nestes corpos d´água devem ser considerados os 30 metros de APP, conforme 

determina o código florestal, porém esta distância não tem sido respeitada em vários trechos 

de ambos. 

Na década de 1960 foi construída uma represa a montante do Ribeirão Tabuão, para 

promover a regularização da vazão e evitar as constantes inundações no centro da cidade 

provocadas no período das chuvas, pelas cheias deste ribeirão. 

Embora ainda haja ocupação nas APP´s do Ribeirão Tabuão, os eventos de 

inundação não ocorrem mais. Porém, o Ribeirão Mandi, continua a sofrer com as constantes 

inundações, em alguns trechos da mancha urbana e possui inúmeros trechos ocupados. 

   

 

3.9 Área de Estudo: Bacia Hidrográfica do Ribeirão Mandi 

 

O Ribeirão Mandi é um importante afluente do Rio Paraíba do Sul. Seu percurso 

abrange tanto a área urbana quanto a área rural do município de Lorena, percorrendo 9,97 km 

de extensão (desde a sua nascente mais distante até o Rio Paraíba do Sul).  

A microbacia do Ribeirão Mandi possui uma extensão de 15,27 km², abrangendo oito 

bairros na área urbana: Jardim Novo Horizonte, Vila do Ipê, Parque das Rodovias, Vila 

Passos, Bairro da Cruz, Santa Edwiges, Vila Nunes e Vila Brito. De acordo com o Novo 

Código Florestal, a Área de Preservação Permanente do Ribeirão Mandi é de 30 metros de 
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largura. O uso do solo na bacia do Ribeirão Mandi (Figura 14), caracteriza-se pela ocupação 

urbana, inclusive a sua área de preservação permanente, APP. 

 

Figura 14 - Bacia Hidrográfica do Ribeirão Mandi  

 
Fonte: SANTOS (2015) adaptado pela autora. 

 

A bacia do Ribeirão Mandi compreende praticamente toda a mancha urbana do 

município de Lorena, constatando, assim, a sua importância no planejamento urbano.   

Não havia critérios específicos nos Planos Diretores de Lorena, antes de 2016, para a 

ocupação de áreas frágeis, como a bacia do Ribeirão Mandi.  

A seguir são apresentados alguns dados básicos a respeito da Bacia do Ribeirão 

Mandi:  

 Área: aprox. 15,27 km
2
 

 Perímetro: aprox. 22,41 km 

 Altitude mínima: 515 metros 

 Altitude máxima: 679 metros 

 Comprimento do Ribeirão Mandi: aprox. 9,97 km (desde a sua nascente mais 

distante 
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até o Rio Paraíba do Sul) 

 

 

3.9 Identificação de Problemas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Mandi 

 

Em fevereiro de 2011, foi elaborado um relatório intitulado, Ribeirão Mandi: 

Diagnóstico, Registro Fotográfico e Entrevista com Moradores (Relatório do Ribeirão Mandi, 

2011), realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de 

Lorena. Fora efetuada vistoria “in loco”, pelos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente em 

toda a extensão do Ribeirão Mandi.  

Segundo a Defesa Civil do município de Lorena, nos últimos anos, tem sido 

frequente a ocorrência de transbordamentos do Ribeirão Mandi. Nas figuras, de 15 a 20, 

apresenta-se a situação do ribeirão, em alguns pontos do município, após o período de 

inundação: 

 

 

 

  
Figura 15- Bairro Jardim Novo Horizonte: areia 

depositada em cima da ponte após enchente. 

Fonte: Relatório Ribeirão Mandi, 2011 

 

Figura 16- Bairro Jardim Novo Horizonte: 

erosão das margens após enchente, contribuindo 

para assoreamento do corpo hídrico. 

Fonte: Relatório Ribeirão Mandi, 2011 
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Figura 17- Bairro Jardim Novo Horizonte: 

residências em APP. 

Fonte: Relatório Ribeirão Mandi, 2011 

 

Figura 18- Bairro Jardim Novo Horizonte: 

residências em APP, após a enchente. 

Fonte: Relatório Ribeirão Mandi, 2011 

 

 
 

Figura 19- Bairro Jardim Novo Horizonte: 

resíduos após as enchentes. 

Fonte: Relatório Ribeirão Mandi, 2011 

Figura 20- Bairro Jardim Novo Horizonte: 

erosão das margens  

Fonte: Relatório Ribeirão Mandi, 2011 

 

 

Nas figuras, de 21 a 24, apresenta-se a ocupação das áreas de preservação 

permanente em vários pontos da bacia, evidenciando a ocupação irregular e o depósito de 

lixo: 
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Figura 21- Bairro Jardim Novo Horizonte: lixo 

depositado ás margens do ribeirão. 

Fonte: Relatório Ribeirão Mandi, 2011 

Figura 22- Bairro Vila do Ipê: residências e 

travessias em APP. 

Fonte: Relatório Ribeirão Mandi, 2011 

  
Figura 23- Vila Passos: Trechos com canalização 

no Ribeirão Mandi  

Fonte: Relatório Ribeirão Mandi, 2011 

Figura 24- Trecho próximo ao Rio Paraíba do 

Sul - Resíduos sólidos após uma enchente. 

Fonte: Relatório Ribeirão Mandi, 2011 

 

 

A ausência de fiscalização e ordenamento do território, contribuiu para a ocupação 

das margens do ribeirão. 

Os Principais problemas identificados foram: 

 Ocupação das Áreas de Preservação Permanente (APP) em praticamente toda a 

extensão do ribeirão; 

 Ausência da mata ciliar, devido a ocupação; 

 Erosão das margens do Ribeirão em função da ausência de vegetação e das 

recorrentes enchentes;  

 Assoreamento do corpo hídrico; 

 Risco aos moradores, ocasionado pelas frequentes enchentes, contribuindo para a 

perda material e risco de vida; 

 Resíduos sólidos depositados nas margens do ribeirão e que são carreados para o 

corpo hídrico; 
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 Falta de coleta de esgoto das residências irregulares na APP, sendo este lançado “in 

natura” no Ribeirão Mandi; 

As considerações acima, a respeito dos problemas identificados ao logo do curso 

d´água se deve a atuação profissional da autora deste trabalho, que atua na Secretaria de Meio 

Ambiente de Lorena, inclusive tendo participado da elaboração do Relatório Ribeirão Mandi em 

2011, e na área de Planejamento Urbano e Fiscalização, da Prefeitura Municipal de Lorena. 

Segundo dados da Prefeitura Municipal de Lorena (RELATÓRIO RIBEIRÃO 

MANDI, 2011), no ano de 2009, através de pesquisa de campo, foram identificadas pela 

Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, 271 famílias residindo em Áreas de Risco 

(margens do Ribeirão Mandi) e Preservação Ambiental. Foram mapeados os seguintes 

bairros: Novo Horizonte, Vila Ipê, Vila Passos e Bairro da Cruz.  

Ainda no ano de 2009 foram realizadas cerca de 7 mil inscrições para o Programa do 

Governo Federal – Minha Casa Minha Vida para famílias com renda de 0 a 3 salários 

mínimos. O município foi contemplado com 375 unidades habitacionais. Em 30 de março de 

2012 foram entregues 200 unidades – Condomínio Campo dos Ipês e em outubro do mesmo 

ano 175 – Condomínio Brisas do Campo. Ambos localizados no bairro Aterrado (LORENA, 

2011). 

No Primeiro empreendimento, Campo dos Ipês, foram beneficiadas 68 famílias das 

áreas de risco sendo, 16 do bairro Novo Horizonte, 24 da Vila Ipê, 16 do bairro Vila Passos e 

10 do bairro da Cruz. No que se refere ao Residencial Brisas do Campo, 26 famílias foram 

contempladas sendo, 12 do bairro Novo Horizonte, 3 do bairro Vila Ipê, 7 do bairro Vila 

Passos e 4 do Bairro da Cruz.  

Além das famílias dos referidos bairros foram contempladas mais 2 famílias: 1 do 

bairro Ponte Nova e 1 do bairro Olaria do Simão. Ambas vítimas de alagamentos e enchentes. 

As famílias não contempladas e que ainda encontram-se residindo nas áreas de risco e 

preservação ambiental, não estavam de acordo com os critérios estabelecidos pelo Programa 

Minha Casa Minha Vida ou recusaram-se a fazer o cadastro naquela oportunidade (LORENA, 

2011). 

No ano de 2014, foram cadastradas mais 80 famílias residentes nessas áreas para 

ocuparem os imóveis em construção pela CDHU – Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional, no Bairro Vila  Rica, com previsão de entrega para o ano de 2017. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Mapa de Exclusão Social para a Bacia Hidrográfica do Ribeirão Mandi: Áreas de 

Influência (I) e Não Influência (N) 

 

Foram identificados os setores censitários que compõem a Bacia do Ribeirão Mandi 

e separados em duas áreas distintas: 

Área de Influência (I): composta pelos setores censitários que se localizam nas 

áreas de preservação permanente (APP) na Bacia do Ribeirão Mandi. 

Área de Não Influência (N): composta pelos demais setores censitários que se 

localizam na Bacia do Ribeirão Mandi, fora da área de influência das Áreas de Preservação 

Permanente (APP). 

A utilização dos setores censitários na análise urbana permite replicar este método 

para qualquer cidade brasileira pois utiliza os dados do CENSO do IBGE. 

Conforme mencionado por Villaça (2012), devemos abordar a segregação não mais 

por bairro, mas por região geral da cidade; pois esta abordagem traz um enorme potencial 

explicativo, muito maior do que o da segregação por bairro, portanto os setores censitários 

representam as regiões da cidade. 

A Figura 25, apresenta a divisão dos setores censitários que compõe as áreas de 

Influência (I) e Não Influência (N) na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Mandi: 
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Figura 25- Setores da Área de Influência (I) e Não Influência (N) 

 
Fonte: IBGE (2011) elaborado pela autora.  

 

 

A seguir são apresentados os mapas para cada utopia analisada, nas áreas de 

Influência (I) e Não Influência (N) na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Mandi, comparando 

com a aplicação do método para município de Lorena, apresentada por Santos (2015). 

Posteriormente, será apresentado o Índice de Exclusão Social, para as áreas de 

Influência (I) e Não Influência (N) da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Mandi, com o Índice de 

Exclusão Social para o município de Lorena. 

 

 

4.2 Utopias Autonomia de Renda 

 

No mapa da Área de Influência (I) da bacia, Figura 26, observa-se claramente a 

concentração da baixa autonomia de renda, constatando que as Áreas de Preservação 

Permanente (APP) são ocupadas por indivíduos de baixa renda. 

Nas áreas de Não Influência (N), Figura 27, os setores com pior autonomia de renda, 

localizam-se nas bordas, como esperado, fato que acontece também nas áreas periféricas do 

município, apresentadas também na Figura 29. 
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No mapa total da bacia, (Áreas de Influência e Não Influência), Figura 28, a 

ocupação por setores com baixa autonomia de renda, predomina, mostrando a tendência de 

ocupação da bacia. 

Por fim, analisando a utopia autonomia de renda para o perímetro urbano, Figura 29, 

é possível observar a disposição de setores com melhor autonomia de renda, na área central, 

enquanto nas laterais, há predominância de resultado inferior, sendo estas áreas periféricas 

consideradas de áreas de expansão urbana no município. 

Estes dados apresentam a baixa autonomia de renda, identificado por indivíduos com 

baixa distribuição de renda, ou seja que não tem condição de suprir com suas necessidades 

vitais, este dado se torna mais evidente nas áreas que correspondem ás Áreas de Preservação 

Permanente.  

Ou seja, a população mais carente ocupa as áreas mais vulneráveis e suscetíveis a 

eventos como inundação, assim como as franjas periurbanas, apresentado uma tendência de 

ocupação centro-periferia 
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Figura 26- Utopia Autonomia de Renda - Área  influência (I) 

 

                                Figura 27- Utopia Autonomia de Renda - Área de Não influência (N)

 

Fonte: IBGE (2011) elaborado pela autora. Fonte: IBGE (2011), elaborado pela autora. 
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Figura 28-  Utopia Autonomia de Renda – Bacia Ribeirão Mandi 

 
Fonte: IBGE (2011) elaborado pela autora. 

 

Figura 29-  Utopia Autonomia de Renda – Perímetro Urbano

 
Fonte: IBGE (2011) elaborado pela autora. 
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4.3 Utopias Desenvolvimento Humano  

 

Quando a metodologia é aplicada para a Área de Influência (I), Figura 30, percebe-se 

os piores setores mais agrupados, um deles se refere ao setor que compreende o Bairro Jardim 

Novo Horizonte (N. 40, conforme a Figura 10) que configura um bairro muito pobre e com 

baixos índices de escolaridade de seus moradores, que apresenta vários problemas ambientais, 

citados anteriormente: ocupação das áreas de preservação permanente, ausência da mata 

ciliar, erosão, assoreamento no leito do ribeirão, frequentes enchentes, grande quantidade de 

resíduos sólidos depositados nas margens do ribeirão e o lançamento de esgoto clandestino. 

Na Área de Não Influência (N), Figura 31, os setores com os piores índices, estão 

localizados mais na extremidade da mancha urbana, mais próximos a Rodovia Presidente 

Dutra e a BR 459, que liga o vale do Paraíba ao Sul de Minas Gerais. 

No mapa total da bacia (Áreas de Influência e Não Influência), Figura 32, o que se 

percebe é a concentração de baixos índices de desenvolvimento humano. 

No mapa de Utopia do Desenvolvimento Humano do Município, perímetro urbano,  

representado pela Figura 33, o único setor em vermelho, com o pior índice, está localizado na 

área onde se localiza a bacia estudada, no restante há um padrão de distribuição espacial 

bastante uniforme. 

Nesta utopia, utilizou-se os indicadores de longevidade, alfabetização precoce e 

tardia. 

O perímetro urbano do município apresenta valores satisfatórios com relação a estes 

indicadores, porém quando se trata da bacia analisada os piores índices estão nas áreas de 

Influência, que correspondem as Áreas de Preservação Permanente, ocupadas por população 

de baixa renda, demonstrando mais um aspecto que contribui para a exclusão social, 

demonstrando a dificuldade de acesso a serviços como educação, fato que denuncia a 

fragilidade na estrutura social e a presença de idosos, que necessitam de aporte do Estado para 

suprir suas necessidades vitais, também incluídos no grupo de indivíduos segregados da 

estrutura vigente. 
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Figura 30- Utopia Desenvolvimento Humano – Bacia: Área de Influência (I) 

 
Fonte: IBGE (2011) elaborado pela autora. 

Figura 31- Utopia Desenvolvimento Humano – Bacia: Área de Não  Influência (N) 

 

Fonte: IBGE (2011) elaborado pela autora. 
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Figura 32- Utopia Desenvolvimento Humano – Bacia Ribeirão Mandi 

 

Fonte: IBGE (2011) elaborado pela autora. 

Figura 33- Utopia Desenvolvimento Humano –Perímetro Urbano 

 

Fonte: IBGE (2011) elaborado pela autora. 
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4.4 Utopia Qualidade de Vida  

 

Este índice está relacionado a baixa qualidade de vida, itens como precária qualidade 

de vida urbana, sofrimento e violência (SANTOS, 2015), considerando a condição dos 

domicílios com abastecimento de água, coleta de lixo e esgoto, a média de moradores por 

domicílios  e a porcentagem de domicílios improvisados ou precários. 

Lorena possui altos índices de abastecimento de água, conforme dados da SABESP, 

100% da população possui abastecimento de água tratada e 96% da população possui coleta 

de esgoto, sendo que deste índice 100 % é tratado na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) 

do município. 

Na Área de Influência (I) Figura 34, percebe-se que o pior setor está localizado na 

borda do ribeirão, na APP, que corresponde ao Bairro do Ipê  (N. 48, conforme a Figura 10), é 

devido à ausência de coleta de esgoto por conta das ocupações irregulares.  

Na área de Não Influência (N) Figura 35, não há um padrão de distribuição espacial, 

porém há maior concentração de índices de baixa qualidade de vida. 

Este padrão é evidenciado na Figura 36, no mapa da bacia, quando demonstradas as 

duas áreas de influência (Áreas de Influência e Não Influência), o que se percebe é a 

predominância de baixos índices de qualidade de vida, devido a presença de habitações 

precárias e a presença de lançamento de esgoto “in natura” nas áreas consideradas irregulares. 

Estas áreas correspondem a áreas que foram invadidas e ocupadas indevidamente, 

portanto não possuem infraestrutura urbana de saneamento, corresponde aos 4% da população 

que é atendida com a coleta de esgoto, que se localiza especificamente nesta bacia. 

No mapa de Utopia Qualidade de Vida do município, perímetro urbano, Figura 37, 

os índices são altos, devido à boa infraestrutura de saneamento básico, considerado 

universalizado, porém apenas um setor, localizado na bacia estudada apresenta um índice 

desfavorável, em relação ao total do município, corroborando os resultados obtidos 

anteriormente. 
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Figura 34- Utopia Qualidade de Vida – Bacia: Área de Influência 

 

Fonte: IBGE (2011) elaborado pela autora. 

Figura 35- Utopia Qualidade de Vida – Bacia: Área de Não Influência (N) 

 

Fonte: IBGE (2011) elaborado pela autora. 
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Figura 36-  Utopia Qualidade de Vida – Bacia do Ribeirão Mandi 

 
Fonte: IBGE (2011) elaborado pela autora. 

Figura 37-  Utopia Qualidade de Vida – Perímetro Urbano 

 

Fonte: IBGE (2011) elaborado pela autora. 
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4.5 Utopia Equidade 

 

A equidade é concebida com o reconhecimento e efetivação da igualdade, neste caso, 

utilizou-se os indicadores: Razão entre salário médio de homem e mulher e o Percentual de 

Mulheres Responsáveis pelos Domicílios.  

Na Área de Influência (I) Figura 38, há presença de setores com baixa equidade na 

distribuição da ocupação do espaço, principalmente os que correspondem as regiões mais 

carentes e mais afastados na área central (lado posterior a Rodovia Presidente Dutra). 

 Na área de Não Influência (N) Figura 49, os setores com menor equidade 

concentram-se nas áreas contíguos a Rodovia Presidente Dutra.  

No mapa total da bacia (Áreas de Influência e Não Influência), Figura 40, percebe-se 

a predominância dos índices mais baixos de equidade, configurando novamente a estrutura 

social predominante, principalmente no que diz respeito á estrutura familiar representada pela 

composição das famílias, onde as mulheres são responsáveis pelos domicílios. 

No mapa de Utopia Equidade do perímetro urbano do município, representado pela 

Figura 41, os piores índices de equidade correspondem as áreas onde está localizada a bacia 

estudada e as áreas periféricas, mais uma vez ocupadas pelas famílias de baixa renda. 
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Figura 38- Utopia Equidade– Bacia: Área de Influência (I) 

 

Fonte: IBGE (2011) elaborado pela autora. 

Figura  39- Utopia Equidade – Bacia: Área de Não Influência (N) 

 

Fonte: IBGE (2011) elaborado pela autora. 
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Figura 40-  Utopia Equidade – Bacia do Ribeirão Mandi 

 

Fonte: IBGE (2011) elaborado pela autora. 

Figura 41-  Utopia Equidade – Perímetro Urbano 

 

Fonte: IBGE (2011) elaborado pela autora. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O crescimento das cidades brasileiras, assim como em Lorena, acontece muitas vezes 

sem planejamento, contribuindo para o crescimento desordenado, que muitas vezes não é 

acompanhado pela infraestrutura necessária.  Em Lorena o crescimento da mancha urbana se  

deu de forma periférica estendendo-se lateralmente, que apresenta a distribuição espacial 

centro-periferia,  

Neste trabalho analisou-se a ocupação da bacia do Ribeirão Mandi, por apresentar 

inúmeros problemas ambientais decorrentes da sua ocupação inadequada, principalmente das 

Áreas de Preservação Permanente: ausência da mata ciliar, erosão, assoreamento, grande 

quantidade de resíduos sólidos depositados nas margens do ribeirão e o lançamento de esgoto 

clandestino. 

Os problemas ambientais identificados na bacia, estão localizados nas áreas onde a 

ocupação não é legalmente permitida, quando o valor da terra urbana é mais barata e acessível 

a população de baixa renda, com um grau menor de informação e orientação. Estes problemas 

afetam diretamente a qualidade de vida das populações ribeirinhas. 

Essa dinâmica de deslocamento e ocupação, apontam as relações entre espaço e sociedade, 

que corrobora a forma de urbanização desigual, que na maioria das vezes distancia cada vez 

mais as classes mais baixas, ou que as relegam a ocupar as áreas ambientalmente vulneráveis. 

A vulnerabilidade diz respeito a presença de riscos, associados neste caso, ao risco de 

inundação que acomete a população que ocupa as Áreas de Preservação Permanente. Essa 

população torna-se segregada e excluída devido a enorme desigualdade social e econômica. 

O objetivo proncipal deste trabalho foi analisar a exclusão social através de 

indicadores socioeconômicos, permitindo mapear processo de exclusão social, através da 

aplicação de indicadores socioeconômicos,  na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Mandi, no 

município de Lorena, SP. Após a composição destes índices é possível fazer uma análise do 

processo de exclusão social e os fatores indicadores deste processo. 

O resultado final da aplicação do método utilizado, na presente pesquisa, é expresso 

pelo Índice de Exclusão Social, o qual considera a média dos valores encontrados para as 

utopias analisadas (Autonomia de Renda, Qualidade de Vida, Desenvolvimento Humano e 

Equidade). 

A Figura 42 ilustra a classificação do Índice de Exclusão Social para a área da Bacia 

do Ribeirão Mandi (Área de Influência e Não Influência), e a Figura 43 o Índice de Exclusão 

Social para o Perímetro Urbano do Município. 
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Pela análise dos Índices de Exclusão Social da Bacia do Ribeirão Mandi, percebe-se 

que não se trata de uma área com extrema exclusão, porém é evidente a exclusão quando se 

trata da análise individualizada das utopias: autonomia de renda, desenvolvimento humano, 

qualidade de vida e equidade. 

Os piores índices foram evidenciados pela utopia Autonomia de Renda nos setores 

das Áreas de Influência da Bacia (I), com ênfase nas Áreas de Preservação Permanente, fato 

que comprova a lógica excludente do mercado, condicionado a repetir as condições de 

pobreza, apontando que a especulação imobiliária contribui para a segregação socioespacial, 

identificando que estas áreas são ocupadas por indivíduos que não possuem acesso a terra 

mais valorizada, assim como acontece nas áreas periféricas, consideradas áreas de expansão 

urbana, sendo visíveis, na distribuição espacial demonstrada no Mapa Autonomia de Renda 

para o município, perímetro urbano, na Figura 43. 

Quando se considera o Índice de Exclusão Social para todo o perímetro urbano do 

município de Lorena (Figura 43) percebe- se que os piores índices estão na sua grande 

maioria inseridos nos limites da bacia do Ribeirão Mandi. 

A análise do município de Lorena, através do Índice de Exclusão Social, demonstra 

que não se trata de um município com altos índices de exclusão, porém apresenta exclusão 

principalmente nas áreas mais periféricas, como mencionado acima e em grande parte da 

Bacia Hidrográfica do Ribeirão Mandi. 

Os problemas ambientais urbanos, só poderão ser reconhecidos se identificados os 

processos que os geraram. É possível realizar uma análise multidisciplinar dos aspectos 

históricos e atuais da organização da sociedade no espaço e compreender os processos 

decorrentes da ocupação do espaço urbano.  

Estes indicadores sociais, utilizados para compor os mapas de exclusão social, nos 

permite compreender os processos de desigualdade socioespacial urbana, tornando uma 

ferramenta importante de ordenamento do território urbano, contribuindo para a elaboração de 

políticas públicas que minimizem os efeitos negativos desta lógica de ocupação do espaço, 

considerando como unidade de planejamento os setores da cidade que compreendem uma 

bacia hidrográfica.  

Este quadro se agrava quando a exclusão está associada a segregação ambiental, 

contribuindo para condições inadequadas de ocupação dos espaços urbanos. 

Identificar os conflitos é o primeiro passo para buscar estratégias para superá-los. 
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Figura 42- Índice de Exclusão Social – Bacia Hidrográfica do Ribeirão Mandi - Área de 

Influência (I) e na Área de Não influência (N) 

 

Fonte: IBGE (2011) elaborado pela autora. 

Figura 43- Índice de Exclusão Social - Perímetro Urbano 

 

Fonte: IBGE (2011) elaborado pela autora. 
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ANEXO A - DADOS SETORES CENSITÁRIOS 2010 

 

 

Setores Área de Influência ( I ) 

Setor Censitário IEX_RENDA IEX_DH IEX_QV IEX_EQUIDA IEX 

352720705000038,00 -0.416 0.153 0.021 -0.134 -0.094 

352720705000041,00 -0.571 0.447 0.467 0.314 0.164 

352720705000042,00 -0.495 0.417 0.23 -0.045 0.027 

352720705000043,00 -0.557 0.482 0.167 -0.202 -0.027 

352720705000044,00 0.11 0.378 -0.652 -0.169 -0.083 

352720705000058,00 -0.147 0.34 0.076 -0.221 0.012 

352720705000059,00 -0.673 0.291 0.99 -0.418 0.048 

352720705000060,00 -0.678 0.021 0.507 -0.293 -0.111 

352720705000061,00 -0.307 0.436 0.116 -0.293 -0.012 

352720705000062,00 -0.564 0.353 0.207 -0.612 -0.154 

352720705000064,00 -0.624 0.397 0.267 -0.357 -0.079 

352720705000065,00 -0.645 0.261 -0.037 -0.282 -0.176 

352720705000067,00 -0.467 0.625 0.206 -0.187 0.044 

352720705000069,00 -0.355 0.52 0.451 -0.527 0.022 

352720705000077,00 -0.672 0.363 0.578 -0.293 -0.006 

352720705000082,00 -0.658 0.398 0.673 -0.298 0.029 

352720705000083,00 -0.661 0.305 0.652 -0.344 -0.012 

352720705000084,00 -0.673 0.366 -0.438 -0.242 -0.247 

352720705000085,00 -0.595 0.461 0.124 -0.373 -0.096 

352720705000086,00 -0.645 0.266 0.509 -0.242 -0.028 

352720705000087,00 -0.585 0.277 0.312 -0.329 -0.081 

352720705000088,00 -0.475 0.236 -0.235 -0.07 -0.136 

352720705000095,00 -0.734 0.534 0.493 -0.791 -0.124 

352720705000105,00 -0.476 0.254 0.172 -0.231 -0.07 

352720705000121,00 -0.688 0.01 0.4 -0.409 -0.171 
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352720705000122,00 -0.69 -0.2 0.471 -0.685 -0.276 

            

 

Setores Área Não  Influência ( N ) 

Setor Censitário IEX_RENDA IEX_DH IEX_QV IEX_EQUIDA IEX 

352720705000004,00 -0.086 0.212 -0.337 -0.027 -0.06 

352720705000015,00 -0.321 0.611 -0.373 0.157 0.019 

352720705000016,00 -0.075 0.493 -0.616 0.16 -0.01 

352720705000017,00 -0.129 0.279 -0.424 -0.263 -0.134 

352720705000018,00 -0.184 0.581 0.032 -0.01 0.105 

352720705000019,00 0.031 0.598 -0.094 0.033 0.142 

352720705000020,00 0.082 0.633 -0.226 -0.144 0.086 

352720705000033,00 0.038 0.649 -0.071 -0.277 0.085 

352720705000034,00 -0.035 0.638 -0.296 0.078 0.096 

352720705000035,00 -0.352 0.441 0.138 0.012 0.06 

352720705000036,00 -0.284 0.512 -0.226 -0.059 -0.014 

352720705000037,00 -0.416 0.375 0.088 -0.118 -0.017 

352720705000039,00 -0.328 0.342 -0.159 -0.328 -0.118 

352720705000040,00 -0.081 0.473 -0.467 -0.353 -0.107 

352720705000045,00 0.553 0.468 -0.33 -0.404 0.072 

352720705000048,00 -0.495 0.576 0.192 -0.092 0.045 

352720705000063,00 -0.52 0.134 0.288 -0.285 -0.096 

352720705000066,00 -0.58 0.378 0.347 -0.293 -0.037 

352720705000068,00 -0.346 0.482 0.327 -0.447 0.004 

352720705000076,00 -0.687 0.294 -0.051 -0.241 -0.171 

352720705000078,00 -0.671 0.048 0.594 -0.083 -0.028 

352720705000079,00 -0.674 0.255 0.608 -0.399 -0.053 

352720705000080,00 -0.695 -0.159 -0.723 -0.537 -0.528 

352720705000116,00 -0.394 0.308 0.126 -0.246 -0.051 

352720705000118,00 -0.681 0.101 0.728 -0.44 -0.073 
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Bacia do Ribeirão Mandi (Área de Influência e Não Influência) 

Setor Censitário IEX_RENDA IEX_DH IEX_QV IEX_EQUIDA IEX 

352720705000038,00 -0.416 0.153 0.021 -0.134 -0.094 

352720705000041,00 -0.571 0.447 0.467 0.314 0.164 

352720705000042,00 -0.495 0.417 0.23 -0.045 0.027 

352720705000043,00 -0.557 0.482 0.167 -0.202 -0.027 

352720705000044,00 0.11 0.378 -0.652 -0.169 -0.083 

352720705000058,00 -0.147 0.34 0.076 -0.221 0.012 

352720705000059,00 -0.673 0.291 0.99 -0.418 0.048 

352720705000060,00 -0.678 0.021 0.507 -0.293 -0.111 

352720705000061,00 -0.307 0.436 0.116 -0.293 -0.012 

352720705000062,00 -0.564 0.353 0.207 -0.612 -0.154 

352720705000064,00 -0.624 0.397 0.267 -0.357 -0.079 

352720705000065,00 -0.645 0.261 -0.037 -0.282 -0.176 

352720705000067,00 -0.467 0.625 0.206 -0.187 0.044 

352720705000069,00 -0.355 0.52 0.451 -0.527 0.022 

352720705000077,00 -0.672 0.363 0.578 -0.293 -0.006 

352720705000082,00 -0.658 0.398 0.673 -0.298 0.029 

352720705000083,00 -0.661 0.305 0.652 -0.344 -0.012 

352720705000084,00 -0.673 0.366 -0.438 -0.242 -0.247 

352720705000085,00 -0.595 0.461 0.124 -0.373 -0.096 

352720705000086,00 -0.645 0.266 0.509 -0.242 -0.028 

352720705000087,00 -0.585 0.277 0.312 -0.329 -0.081 

352720705000088,00 -0.475 0.236 -0.235 -0.07 -0.136 

352720705000095,00 -0.734 0.534 0.493 -0.791 -0.124 

352720705000105,00 -0.476 0.254 0.172 -0.231 -0.07 

352720705000121,00 -0.688 0.01 0.4 -0.409 -0.171 

352720705000122,00 -0.69 -0.2 0.471 -0.685 -0.276 

352720705000004,00 -0.086 0.212 -0.337 -0.027 -0.06 
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352720705000015,00 -0.321 0.611 -0.373 0.157 0.019 

352720705000016,00 -0.075 0.493 -0.616 0.16 -0.01 

352720705000017,00 -0.129 0.279 -0.424 -0.263 -0.134 

352720705000018,00 -0.184 0.581 0.032 -0.01 0.105 

352720705000019,00 0.031 0.598 -0.094 0.033 0.142 

352720705000020,00 0.082 0.633 -0.226 -0.144 0.086 

352720705000033,00 0.038 0.649 -0.071 -0.277 0.085 

352720705000034,00 -0.035 0.638 -0.296 0.078 0.096 

352720705000035,00 -0.352 0.441 0.138 0.012 0.06 

352720705000036,00 -0.284 0.512 -0.226 -0.059 -0.014 

352720705000037,00 -0.416 0.375 0.088 -0.118 -0.017 

352720705000039,00 -0.328 0.342 -0.159 -0.328 -0.118 

352720705000040,00 -0.081 0.473 -0.467 -0.353 -0.107 

352720705000045,00 0.553 0.468 -0.33 -0.404 0.072 

352720705000045,00 0.553 0.468 -0.33 -0.404 0.072 

352720705000048,00 -0.495 0.576 0.192 -0.092 0.045 

352720705000048,00 -0.495 0.576 0.192 -0.092 0.045 

352720705000048,00 -0.495 0.576 0.192 -0.092 0.045 

352720705000063,00 -0.52 0.134 0.288 -0.285 -0.096 

352720705000063,00 -0.52 0.134 0.288 -0.285 -0.096 

352720705000063,00 -0.52 0.134 0.288 -0.285 -0.096 

352720705000066,00 -0.58 0.378 0.347 -0.293 -0.037 

352720705000066,00 -0.58 0.378 0.347 -0.293 -0.037 

352720705000068,00 -0.346 0.482 0.327 -0.447 0.004 

352720705000076,00 -0.687 0.294 -0.051 -0.241 -0.171 

352720705000078,00 -0.671 0.048 0.594 -0.083 -0.028 

352720705000078,00 -0.671 0.048 0.594 -0.083 -0.028 

352720705000078,00 -0.671 0.048 0.594 -0.083 -0.028 

352720705000078,00 -0.671 0.048 0.594 -0.083 -0.028 

352720705000079,00 -0.674 0.255 0.608 -0.399 -0.053 

352720705000079,00 -0.674 0.255 0.608 -0.399 -0.053 

352720705000080,00 -0.695 -0.159 -0.723 -0.537 -0.528 

352720705000080,00 -0.695 -0.159 -0.723 -0.537 -0.528 
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352720705000116,00 -0.394 0.308 0.126 -0.246 -0.051 

352720705000116,00 -0.394 0.308 0.126 -0.246 -0.051 

352720705000118,00 -0.681 0.101 0.728 -0.44 -0.073 

352720705000118,00 -0.681 0.101 0.728 -0.44 -0.073 

352720705000118,00 -0.681 0.101 0.728 -0.44 -0.073 
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Perímetro Urbano 

Setor Censitário  IEX_RENDA IEX_QA IEX_HP IEX_EQ IEX 

352720705000001,00 -0.07 -0.01 0 0.108 0.254 

352720705000002,00 0.412 0 0 0.895 0.262 

352720705000003,00 -0.227 -0.029 -0.797 0.956 0.041 

352720705000004,00 -0.086 -0.01 0 -0.027 -0.06 

352720705000005,00 -0.132 0 0 -0.055 -0.011 

352720705000007,00 -0.5 -0.011 0 0.067 -0.009 

352720705000008,00 -0.595 0 0 -0.022 0.036 

352720705000009,00 -0.475 -0.025 0 0.086 -0.035 

352720705000011,00 -0.053 -0.017 0 0.177 0.088 

352720705000012,00 -0.326 -0.049 -0.797 0.065 -0.187 

352720705000013,00 -0.125 0 0 0.454 0.139 

352720705000014,00 -0.231 0 0 0.002 -0.044 

352720705000015,00 -0.321 -0.006 0 0.157 0.019 

352720705000016,00 -0.075 -0.008 0 0.16 -0.01 

352720705000017,00 -0.129 -0.029 -0.471 -0.263 -0.134 

352720705000018,00 -0.184 -0.023 0 -0.01 0.105 

352720705000019,00 0.031 -0.008 0 0.033 0.142 

352720705000020,00 0.082 0 0 -0.144 0.086 

352720705000021,00 -0.354 -0.011 0 0.021 0.029 

352720705000022,00 -0.429 0 0 -0.151 0.03 

352720705000023,00 -0.502 -0.016 -0.447 -0.342 -0.226 

352720705000024,00 -0.474 0 0 -0.245 0.021 

352720705000025,00 -0.441 0 0 0.056 -0.051 

352720705000026,00 -0.592 -0.019 -0.528 -0.287 -0.142 

352720705000027,00 -0.603 0 0 0.163 0.101 

352720705000028,00 -0.566 -0.008 0 -0.191 0.032 

352720705000029,00 -0.634 -0.194 0 -0.187 -0.057 

352720705000031,00 -0.459 -0.005 0 0.071 -0.004 
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352720705000032,00 -0.518 0 0 -0.106 -0.038 

352720705000033,00 0.038 -0.006 0 -0.277 0.085 

352720705000034,00 -0.035 0 0 0.078 0.096 

352720705000035,00 -0.352 -0.007 0 0.012 0.06 

352720705000036,00 -0.284 0 0 -0.059 -0.014 

352720705000037,00 -0.416 -0.047 0 -0.118 -0.017 

352720705000038,00 -0.416 -0.115 0 -0.134 -0.094 

352720705000039,00 -0.328 -0.022 -0.354 -0.328 -0.118 

352720705000040,00 -0.081 -0.016 -0.445 -0.353 -0.107 

352720705000041,00 -0.571 0 0 0.314 0.164 

352720705000042,00 -0.495 -0.056 0 -0.045 0.027 

352720705000043,00 -0.557 -0.009 0 -0.202 -0.027 

352720705000044,00 0.11 -0.029 -0.598 -0.169 -0.083 

352720705000045,00 0.553 -0.044 0 -0.404 0.072 

352720705000046,00 -0.339 -0.072 0 -0.308 -0.042 

352720705000047,00 -0.57 0 0 0.217 0.091 

352720705000048,00 -0.495 -0.084 0 -0.092 0.045 

352720705000049,00 -0.612 -0.053 0 0.058 -0.029 

352720705000050,00 -0.469 0 0 -0.277 -0.095 

352720705000051,00 -0.639 -0.005 0 0.207 0.1 

352720705000052,00 -0.62 -0.041 -0.419 -0.172 -0.089 

352720705000053,00 -0.617 -0.032 0 -0.312 -0.008 

352720705000054,00 -0.561 0 0 -0.174 -0.008 

352720705000055,00 -0.605 -0.006 0 -0.257 -0.081 

352720705000056,00 -0.601 -0.007 0 -0.119 0.019 

352720705000057,00 -0.582 0 0 -0.638 -0.21 

352720705000058,00 -0.147 -0.08 0 -0.221 0.012 

352720705000059,00 -0.673 -0.01 0 -0.418 0.048 

352720705000060,00 -0.678 -0.05 0 -0.293 -0.111 

352720705000061,00 -0.307 0 0 -0.293 -0.012 

352720705000062,00 -0.564 -0.009 0 -0.612 -0.154 

352720705000063,00 -0.52 -0.009 0 -0.285 -0.096 

352720705000064,00 -0.624 -0.04 0 -0.357 -0.079 
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352720705000065,00 -0.645 -0.066 -0.338 -0.282 -0.176 

352720705000066,00 -0.58 0 0 -0.293 -0.037 

352720705000067,00 -0.467 0 0 -0.187 0.044 

352720705000068,00 -0.346 0 0 -0.447 0.004 

352720705000069,00 -0.355 -0.006 0 -0.527 0.022 

352720705000070,00 -0.557 -0.011 0 -0.39 -0.074 

352720705000071,00 -0.26 0 0 -0.543 -0.074 

352720705000072,00 -0.624 -0.021 0 -0.261 -0.056 

352720705000073,00 -0.647 -0.059 0 -0.073 -0.017 

352720705000074,00 -0.616 -0.006 0 -0.26 0.019 

352720705000075,00 -0.664 -0.188 0 -0.106 0.002 

352720705000076,00 -0.687 -0.448 -0.592 -0.241 -0.171 

352720705000077,00 -0.672 0 0 -0.293 -0.006 

352720705000078,00 -0.671 -0.014 0 -0.083 -0.028 

352720705000079,00 -0.674 -0.07 0 -0.399 -0.053 

352720705000080,00 -0.695 -1 -0.431 -0.537 -0.528 

352720705000082,00 -0.658 -0.016 0 -0.298 0.029 

352720705000083,00 -0.661 -0.027 0 -0.344 -0.012 

352720705000084,00 -0.673 -0.177 -1 -0.242 -0.247 

352720705000085,00 -0.595 -0.022 0 -0.373 -0.096 

352720705000086,00 -0.645 -0.039 0 -0.242 -0.028 

352720705000087,00 -0.585 -0.045 0 -0.329 -0.081 

352720705000088,00 -0.475 -0.301 0 -0.07 -0.136 

352720705000089,00 0.042 -0.031 0 -0.564 -0.051 

352720705000090,00 -0.466 0 0 0.047 0.105 

352720705000091,00 -0.681 0 0 0.041 0.063 

352720705000092,00 -0.682 -0.014 0 0.097 0.042 

352720705000096,00 -0.648 -0.086 0 -0.338 -0.005 

352720705000105,00 -0.476 -0.014 0 -0.231 -0.07 

352720705000106,00 -0.662 0 0 -0.261 -0.012 

352720705000107,00 -0.533 -0.208 0 -0.614 -0.261 

352720705000115,00 -0.413 -0.073 0 -0.535 -0.055 

352720705000116,00 -0.394 0 0 -0.246 -0.051 
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352720705000117,00 -0.579 -0.04 0 -0.056 -0.095 

352720705000118,00 -0.681 -0.061 0 -0.44 -0.073 

352720705000119,00 -0.702 -0.657 0 0.093 -0.255 

352720705000095,00 -0.734 -0.534 -0.493 -0.791 -0.124 

352720705000122,00 -0.69 -0.2 -0.471 -0.409 -0.276 

352720705000121,00 -0.688 -0.01 -0.4 -0.685 -0.171 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


