
CRESCIMENTO DESORDENADO, SEGREGAÇÃO SOCIAL NAS CIDADES MÉDIAS 

BRASILEIRAS: O CASO DA CIDADE DE JUAZEIRO/BAHIA/BRASIL 

 
Reinaldo Pacheco dos Santos1; Clecia Simone Gonçalves Rosa Pacheco2 

 
1 Pedagogo e Especialista em Gestão Educacional e Ambiental (Inta/CE). Licenciando em Matemática 

(UPE). pachecoreinaldo6@gmail.com 
 

2 Doutoranda em Educação (UCSF/AR); Mestre em Ciências da Educação (UI/Lisboa-PT); Mestranda 
em Tecnologia Ambiental (Itep/BR); Pesquisadora e Docente do Instituto Federal de Educação Ciência 
e Tecnologia do Sertão Pernambucano/Brasil. E-mail: clecia.pacheco@ifsertao-pe.edu.br 

 
Eixo Temático: Geografia Urbana 

 

RESUMO 

Até poucas décadas atrás o Brasil era um país de economia agrária e população majoritariamente 

rural. Atualmente, em cada dez habitantes, oito residem nas cidades. As cidades ultimamente têm se 

deparado com um grande problema, que expõem em risco itens como a qualidade de vida e a 

natureza, é o crescimento desordenado das cidades, que crescem sem qualquer estrutura e 

planejamento, invadindo territórios inadequados e criando áreas de riscos. Partindo desses 

pressupostos, o presente trabalho objetiva discutir os resultados de uma pesquisa desenvolvida na 

cidade de Juazeiro, Bahia/Brasil, no ano de 2012, onde analisou o perfil de urbanização da cidade, o 

crescimento (des) planejado, e a segregação social de parte da população que reside em determinados 

territórios marginalizados e a (in) sustentabilidade local. Trata-se de uma pesquisa de natureza 

qualitativa e de caráter exploratório e, para delineamento desta, utilizou-se de pesquisa bibliográfica 

para fundamentação teórica. No que diz respeito à coleta de dados, este se deu por meio das técnicas 

de observação in loco, e análise de discurso da população residente nos territórios pesquisados e por 

meio de aerofotogrametria, visando destacar as aglomerações urbanas da cidade foco da pesquisa. 

Mediante os resultados obtidos na pesquisa é possível afirmar a priori, que a referida cidade tem 

crescido bastante nos últimos anos, por estar situada no Vale do Submédio São Francisco e ser um 

polo agrícola conhecido internacionalmente pela produção de frutas tropicais. No entanto, não tem 

apresentado um crescimento ordenado e nem igualitário, o que tem originado a criação de favelização 

de territórios, que não é perceptível e nem destacável pelo fato da cidade estar localizada 

geograficamente, na Depressão Sertaneja do São Francisco, área pediplanizada e bastante aplainada. 

Portanto, é crucial a criação de politicas públicas que privilegie executar um planejamento urbano 

adequado, visando evitar a favelização, a segregação e (in) sustentabilidade socioambiental nesses 

territórios. 

 

Palavras-chave: Crescimento Urbano; Desordenamento Territorial; (In) sustentabilidade 

Socioambiental. 
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CRESCIMIENTO DESORDENADO, SEGREGAÇÃO SOCIAL CIUDADES BRASILEÑAS: EL CASO 

DE LA CIUDAD DE JUAZEIRO /BAHÍA/BRASIL 

RESUMEN  

Hasta hace unas pocas décadas el Brasil es un país de economía agraria y de la población es 

predominantemente rural. Actualmente, por cada diez personas, ocho residen en las ciudades. Las 

ciudades han enfrentado recientemente con un gran problema, que exponer a riesgo elementos tales 

como la calidad de la vida y la naturaleza, y el crecimiento desordenado de las ciudades, que crecen 

sin ninguna estructura y planificación, invadiendo territorios insuficiente y las zonas de riesgos. 

Partiendo de estas premisas, en el presente documento tiene como objetivo discutir los resultados de 

una encuesta llevada a cabo en la ciudad de Juazeiro, Bahía/Brasil en el año 2012, donde analizó el 

perfil de la urbanización de la ciudad, el crecimiento (des) previsto, y la segregación social de una parte 

de la población que reside en ciertos territorios marginados y los (en) sostenibilidad local. Es una 

investigación cualitativa es de tipo exploratorio y, para el diseño de este, que se utilizó para 

investigación bibliográfica de fundamentación teórica. En lo que respecta a la recogida de datos, esto 

se ha tenido a través de técnicas de observación sobre el terreno, y el análisis del discurso de la 

población residente en los territorios e investigado por medio de - Aerofotogrametria e Projetos S. A. 

tuvo, con el fin de resaltar los centros urbanos de la ciudad foco de la investigación. Por los resultados 

obtenidos en la investigación, y pueden decir a priori, que la ciudad ha crecido considerablemente en 

los últimos años, al estar ubicado en el Valle de submedium São Francisco, San Francisco y ser un 

polo agrícola conocida internacionalmente para la producción de frutas tropicales. Sin embargo, no ha 

presentado un crecimiento ordenado y no es igual, lo que ha provocado la creación de zonas de 

territorios, lo que no es perceptible y ni extraíble por el hecho de que la ciudad se encuentra 

geográficamente, en la depresión Interioridades de San Francisco, pediplanizada zona y bastante 

planeado. Por lo tanto, es crucial para la creación de políticas públicas que favorece a ejecutar una 

adecuada planificación urbana, con el fin de evitar las zonas, la segregación y (en) sostenibilidad 

ambiental en estos territorios.  

Keywords: Crecimiento urbano; Desordenamiento territorial; (En) Sostenibilidad ambiental. 

1. INTRODUÇÃO 

Ao longo do século XX o Brasil se desenvolveu, industrializou passando a ser urbano. No entanto, esse 

desenvolvimento, foi marcado por diversas contradições, dentre elas a mais grave: concentração de 

riquezas em detrimento da exclusão social de uma maioria da população. Os problemas sociais 

urbanos têm se agravados no território nacional e tanto nas metrópoles como nas cidades de médio 

porte, tem se tornado comum um cotidiano de violência e de descaso com os direitos fundamentais do 

cidadão que é garantido pela Constituição de 1988. 

Para a maioria da sociedade, a cidade é apenas reflexo passivo das condições macroeconômicas que 

atingidas. Já para outros, ela é apenas palco de acontecimentos sociais e políticos importantes, uma 

grande arena para o exercício do poder, seja para os grupos locais seja em relação ao cenário 



nacional, quando se trata de uma metrópole. No entanto, para a Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano, a cidade não é neutra e pode ser vista como uma força ativa, uma ferramenta eficaz para gerar 

empregos e renda e produzir desenvolvimento econômico. (PNDU, 2004). 

As cidades na contemporaneidade têm se deparado com um grande problema, que expõem em risco 

itens como a qualidade de vida e a natureza - é o crescimento desordenado das cidades - que crescem 

sem qualquer estrutura e planejamento, invadindo territórios inadequados e criando áreas de riscos. 

Partindo desses pressupostos, o presente trabalho objetiva discutir os resultados de uma pesquisa 

desenvolvida na cidade de Juazeiro, Bahia/Brasil, no ano de 2012, onde se analisou o perfil de 

urbanização da cidade, o crescimento (des) planejado, e a segregação social de parte da população 

que reside em determinados territórios marginalizados e a (in) sustentabilidade local. 

Dessa maneira, as cidades não são marcadas apenas pela questão social. No universo urbano existem 

grandes desafios à Nação – o desenvolvimento do país, a cooperação federativa, a desigualdade 

regional e urbana e a ampliação da democracia. Sem investimentos públicos maciços, o crescimento 

econômico será insuficiente para promover o desenvolvimento social e, portanto, o desenvolvimento 

urbano será ineficaz e, consequentemente, virá acompanhado de segregação social. 

Sendo assim, a cidade foco dessa pesquisa tem apresentado crescimento bastante significativo nos 

últimos anos, por estar situada no Vale do Submédio São Francisco e por ser um polo agrícola 

conhecido internacionalmente pela produção de frutas tropicais. No entanto, não tem apresentado um 

crescimento ordenado e nem igualitário, o que tem originado a criação de favelização de territórios, que 

não é visivelmente destacável pelo fato da cidade estar localizada geograficamente numa área 

pediplanizada e bastante aplainada. Portanto, é crucial a criação de políticas públicas que privilegie 

executar um planejamento urbano adequado, visando evitar a favelização, a segregação e (in) 

sustentabilidade socioambiental nesses territórios. 

2. LOCALIZAÇÃO GEOGRAFICA DA ÁREA PESQUISADA  

A presente pesquisa foi desenvolvida na cidade de Juazeiro/Bahia/Brasil, que fica localizada na 

Mesorregião do Vale do Submédio São Francisco e Microrregião de Juazeiro, no norte do Estado da 

Bahia. Geograficamente está situada a cerca de 09º 24‘ 50‖ de latitude sul e a 40º 30‘ 10‖ de longitude 

oeste.  Está inserida naturalmente às margens do rio São Francisco, tendo como ancora da economia a 

fruticultura irrigada. É conhecida regionalmente como, a Terra das Carrancas, nome atribuído por conta 

das figuras antropomorfas usadas pelas embarcações que subiam e desciam o São Francisco desde 

sua descoberta. Juazeiro está localizado numa área de clima árido e semiárido, com alto risco 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carranca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Embarca%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_%C3%A1rido
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de seca por conta do período chuvoso que ocorre entre os meses de novembro e março, ou seja, 

no verão. Sua precipitação média anual está em torno dos 399 mm, podendo variar dos 1055 aos 

98 mm, tendo uma a temperatura média anual de 24,2 °C.  

Mapa 1: Localização da Cidade de Juazeiro no Vale do São Francisco da Bahia 
 

Fonte: www.sidra.ibge.gov.br (2013). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 1596, o território era 

percorrido pelo bandeirante Belchior Dias Moréa, encontrando, sob as frondosas árvores do Juazeiro (), 

os mascates e tropeiros que descansavam e ouviam as historias dos índios Tamoqueus, Guaisquais, 

Galache e outras tribos da nação Cariri, primeiros habitante desses espaços. Essa pequena 

aglomeração iniciada como ―Passagem de Juazeiro‖, era povoada de casas de taipa e taperas, tendo 

suas terras incluídas nos domínios da Casa da Torre dos Garcias D‘Ávilas, propiciando as condições 

de nascimento do primeiro povoado, ainda no século XX. (IBGE, 2010). 

Por mais de 45 anos, Juazeiro viveu sua existência de vila com escola primaria, agencias de correios, 

coletoria e sua população assistiu a descida do Vapor Saldanha Marinho em 1871 pelas águas do rio 

São Francisco, o que mais tarde resultou na promulgação d alei que autorizou a construção da Estrada 

de Ferro do São Francisco. Mas, somente em 14 de julho de 1878, a vila de Juazeiro, foi elevada à 

categoria de cidade por força da Lei nº 1814 e daí em diante o presidente da Câmara Municipal, Sr. 

Francisco Martins Duarte, assumiu a função executiva como o primeiro Prefeito de Juazeiro/BA. (IBGE, 

2010). 

Atualmente, esta cidade possui uma área territorial de 6. 500,520 km², tendo uma população de cerca 

de 197,965 habitantes segundo dados do IBGE de 2010. A sua densidade demográfica gira em torno 
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de 30,45 hab./km². A renda deste município gira em torno da fruticultura irrigada no vale do rio São 

Francisco em primeiro lugar, e depois o comercio e a pecuária. De acordo com Silva; Gomes; Silva 

(2009) a origem da renda de vários municípios da Região Nordeste do Brasil provem de um:  

[...] quadro revela uma realidade expressa numa divisão social do trabalho maneira simples, 
mantendo uma vinculação com o setor primário - agricultura de subsistência e pecuária —, 
uma vez que essas cidades, sedes administrativas dos municípios, têm uma economia que 
se expressa em atividades terciárias que são, na maioria das vezes, de pouca qualificação. 
Em alguns desses municípios podemos encontrar a agricultura irrigada (SILVA; GOMES; 
SILVA, 2009, p. 63). 

 

Portanto, essa realidade é basicamente a vivenciada no município pesquisado, que é guardado por 

algumas peculiaridades e particularidades socioeconômicas. No processo de reordenamento territorial, 

verifica-se uma mudança do papel exercido por Juazeiro da Bahia e Petrolina em Pernambuco 

[vizinhas] que, em função da implementação da agricultura para exportação na segunda e do declínio 

das atividades agrícolas tradicionais na primeira, houve uma inversão na convergência da centralidade 

entre essas duas cidades fronteiriças. (MAIA, 2010).  

 

3. BREVE REVISÃO DE LITERATURA 

As diretrizes de desenvolvimento urbano e de desenvolvimento regional privilegiaram até a década de 

90, inicialmente, a concentração de investimentos e de esforços de planejamento nas nove regiões 

metropolitanas instituídas até 1970, para as quais foram criadas agências técnicas de planejamento. 

Entretanto, seguindo uma lógica centralista, o Programa de Cidades de Porte Médio (PCPM) promoveu 

a difusão dos investimentos urbanísticos em pequenas capitais e polos regionais sem guardar relação 

com os incentivos fiscais para projetos industriais e agropecuários que eram concedidos por superin-

tendências regionais como a Sudene. (PNDU, 2004). 

No entanto, o caráter seletivo das políticas desse período, aprofundaram as desigualdades entre 

regiões receptoras de investimentos e outras deixadas à iniciativa local, algumas delas próximas e 

mesmo vizinhas entre si e, foi criando pequenas ―ilhas‖ de desenvolvimento dentro das regiões 

brasileiras.  

O resultado de desigualdades dessa ordem é o de segregar regiões inteiras do país à estagnação e ao 

esgarçamento das redes de cidades em que as alternativas econômicas são o atraso agrícola e a 

emigração. Essa realidade pode se tornar fatal para a dinâmica produtiva regional em diversos 

aspectos, principalmente, o econômico e o social. (PNDU, 2004). 



Na realidade, o diagnóstico da desigualdade urbana no Brasil poderia ser realizado por meio de 

inúmeras abordagens e pontos de vista. No entanto, para a Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano (PNDU, 2004, p. 45), ―importa enfatizar os problemas de maior impacto social na habitação, 

saneamento, mobilidade e trânsito. São áreas em que o acúmulo de informações no espaço e no 

tempo permite uma leitura qualificada da desigualdade no interior de nossas cidades‖. 

Porém, os maiores impactos urbanos não estão atrelados somente às questões de habitação, 

saneamento, mobilidade e transito, mas estes derivam de uma gama de outros pormenores. As 

desigualdades sociais levam a falta da habitação igualitária; e a falta de moradia digna leva as pessoas 

a morarem em locais inapropriados, consequentemente sem acesso a saneamento; a falta de 

mobilidade e as questões de transito estão ligadas diretamente ao inchaço das cidades e à falta de um 

planejamento urbano adequado. Todas essas questões serão cuidadosamente discutidas no decorrer 

desse trabalho. 

3.1.  As cidades médias e suas características 

A temática central deste estudo traz à tona algumas abordagens peculiares do fazer geográfico e 

principalmente nos estudos de Geografia Urbana. No Brasil é indiscutível a relevância do trabalho 

precursor O estudo geográfico das cidades, de Pierre Monbeig (1957), que se constitui em uma matriz 

metodológica para embasamento de diversas pesquisas acerca de tal temática. 

Mas como conceituar cidade média? O que a difere de cidade pequena ou de uma grande cidade? De 

acordo com Maia (2010) na classe de cidades pequenas se inserem aquelas que possuem até 20 mil 

habitantes, pois acima deste montante são classificadas como cidades médias e aquelas com mais de 

500 mil habitantes são consideradas cidades grandes.  

Corroborando com essa temática, Sposito (2007, p. 9) chama a atenção para a diferença e o cuidado 

que se deve ter quando se pretende elaborar uma definição dos termos ―cidades médias‖ e ―cidades de 

porte médio‖. Para esta autora, as cidades médias são tratadas, na literatura brasileira, como aquelas 

―que desempenham papéis de intermediação entre cidades maiores e menores no âmbito de diferentes 

redes urbanas e que, portanto, diferem das denominadas ‗cidades de porte médio‘ cujo reconhecimento 

advém de seus tamanhos demográficos‖. 

No entanto, Corrêa destaca algumas linhas de diferenciação para o estudo da rede urbana, que ele 

destaca em: origem, tamanho e funções. A origem ―inclui o contexto econômico e político e os agentes 

sociais das criações urbanas‖, o tamanho varia de acordo com o número de habitantes ou ―segundo 



agregados econômicos distintos‖, como ―o valor da produção industrial e da receita do comércio e 

serviços e a renda de seus habitantes‖ (CORRÊA, 2003, p. 134-135). 

Assim, de acordo com as três características elencada por Corrêa, as cidades distinguem quanto sua 

origem histórica, entrelaçando nos sujeitos suas características identitárias, bem como, dependendo do 

processo de urbanização, terão maior ou menos numero de habitantes e, com base nisso, suas 

funções variam, bem como o perfil socioeconômico dos seus habitantes. 

Sposito (2009, p. 19) destaca algumas características que considera pertinente a uma cidade de porte 

médio: 

[...] o papel de intermediação entre as pequenas e as grandes, então são cidades que 
comandam uma região, que polarizam uma região, que crescem em detrimento da sua 
própria região ou crescem em função da sua própria região, as duas coisas acontecem. 
Cidades médias que ampliam seus papéis, porque diminuem os papéis das cidades 
pequenas a partir de uma série de mecanismos econômicos, ou cidades que, em função do 
tipo de atividade que têm, das lideranças que ali se encontram, são capazes de crescer e 
propor um projeto ou desempenhar um papel político, econômico e social de crescimento 
para toda uma região. 

Portanto, embasado na afirmação acima, uma das características marcantes de uma cidade media 

deve ser o grau de intermediação desta com as cidades pequenas circunvizinhas, além, obviamente da 

expressividade de concentração e centralização econômica que dispõe. Todavia, vale ressaltar que 

cada uma possui suas particularidades seja no âmbito social, espacial, organizacional, entre outros 

aspectos e também suas potencialidades, cabendo aos responsáveis pela gestão seu ordenamento 

territorial equitativo e sustentável.  

 

3.2. O processo de urbanização das cidades: alguns preâmbulos  

Pode-se afirmar que a urbanização é um fenômeno ainda em progresso em todo o mundo e, portanto, 

possui diversas definições, inclusive com vieses diferentes. É comum mencionar que a concentração 

espacial de uma população, a partir de certos limites de dimensão e intensidade é considerada 

urbanização. No entanto, na concepção de Castells (1983, p.39), urbanização é a difusão do sistema 

de valores, atitudes e comportamentos denominado ―cultura urbana‖. (CASTELLS, 1983, p.39). 

É pertinente enfatizar como se deu o processo de urbanização no Brasil. De acordo com Santos 

(2005), a urbanização teve seu inicio a partir do século XVIII, com o deslocamento da população, 

denominada por ele, de elite rural, para as cidades. O crescimento econômico dessas cidades, 

inicialmente apenas aglomerados, começou a ser relevante para o país, consequentemente atraindo 

mais pessoas. Três capitais contavam com mais de cem mil habitantes em 1872, Rio de Janeiro, 



Salvador e Recife. Entretanto ―em 1900, havia quatro cidades com mais de cem mil vizinhos e uma 

beirava essa cifra.‖ (SANTOS, 2005, p. 23). 

Porem é importante ressaltar que geralmente à urbanização dos espaços nunca vêm acompanhada da 

infraestrutura pertinente com as necessidades daquele momento. De nada adianta fomentar o processo 

de urbanização e crescimento urbano de uma cidade e não atentar para as necessidades básicas dos 

sujeitos sociais que irão ter aquela cidade como o seu lugar. Mota (1999, p. 17) afirma que ―o aumento 

da população e a ampliação das cidades deveria ser sempre acompanhado do crescimento de toda a 

infraestrutura urbana, de modo a proporcionar aos habitantes uma mínima condição de vida.‖. 

Na óptica desse autor, a ordenação deste crescimento faz-se necessária, de modo que as influências 

que o mesmo possa ter sobre o meio ambiente não se tornem prejudiciais aos habitantes. Entretanto, 

na maioria dos casos esse processo ocorre a partir de um planejamento inadequado gerando um 

crescimento desordenado, acompanhado de segregação social, (in) sustentabilidade socioespacial e 

ambiental. 

É crucial destacar que o um processo de urbanização (des) planejado e desproporcional com a 

realidade espacial, leva a diversos desequilíbrios de cunho natural e social. Segundo Silva (1997, p. 

21):  

A urbanização gera enormes problemas, deteriora o ambiente urbano, provoca a 
desorganização social, com carência de habitação, desemprego, problemas de higiene e de 
saneamento básico. Modifica a utilização do solo e transforma a paisagem urbana. A solução 
desses problemas obtém-se pela intervenção do poder público, que procura transformar o 
meio ambiente e criar novas formas urbanas. Dá-se então a urbanificação, processo 
deliberado de correção da urbanização, ou na criação artificial de núcleos urbanos [...]. 

 

A partir dessa óptica, é possível reflexionar que, o processo de urbanificação colocado em pauta pelo 

autor, nada mais que, uma intervenção do poder publico para diminuir a segregação urbana, ou seja, 

tentar minimizar as consequências do processo de urbanização e, procura a partir da ―criação artificial 

de núcleos urbanos‖ mascararem o processo de segregação dentro da própria cidade. De que adianta 

fazer parte da área urbana e, viver na área rural, totalmente afastado dos principais serviços básicos ao 

cidadão?  

De acordo com Mota (1999, p. 22), é essencial que o planejamento seja realizado com base na 

concepção de desenvolvimento sustentável, assim entendido, como aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às 



suas próprias necessidades. Portanto, é primordial agir visando à preservação ambiental, pois é mais 

correto evitar os malefícios oriundos da urbanização ao invés de corrigi-los a posteriori. 

3.3. Crescimento desordenado e (in) sustentabilidade socioambiental 

O resultado de um processo de urbanização (des) planejado é um crescimento urbano desordenado, 

levando a (in) sustentabilidade socioespacial e ambiental. Embasado nesse precedente, é possível 

acrescentar que a ordenação territorial do processo ocupação e uso dos solos são de competência 

municipal, e deve ser prioritária numa política de gestão. No entanto, nem sempre à competência de 

legislar sobre questões ambientais, tem sido uma preocupação dos municípios. 

Em detrimento da falta de legislação, o avanço desordenado da urbanização sobre o meio natural tem 

provocado a degradação progressiva dos mananciais, com a implantação de loteamentos irregulares e 

a instalação de usos e índices de ocupação incompatíveis com a capacidade de suporte que o meio 

físico oferece. (BRAGA, 2001). É esse processo de articulação e rearticulação cotidiano da dinâmica 

espacial, que sinaliza realidades contraditórias e conflituosas nos territórios urbanos, é que reforça o 

que diz Moreira (1998): é essa complexidade do viver-pensar-sentir-fazer humanos no território, que 

organiza o espaço de acordo com a estrutura de classes do lugar e, essa estrutura de classes é 

sobredeterminada pelo próprio espaço. 

O espaço é o lugar onde se dá o trabalho. O homem se apropria da natureza e produz o espaço 

geográfico. É nesse espaço dinâmico, eclético que estão às cidades. Reconhecer estas como sendo 

um sistema dinâmico e complexo, fora de equilíbrio e auto-organizável, tem exigido dos pesquisadores 

renovados esforços para a descrição e apreensão do fenômeno urbano. É primordial que haja 

ordenamento territorial, para que o processo de produção possa acontecer em sua dinâmica natural e, 

possa proporcionar aos atores sociais formas de sobrevivência. 

Uma das ferramentas mais comuns de ordenamento do espaço urbano, bastante utilizada no Brasil é o 

zoneamento, que tem sua origem na Alemanha e gradativamente sendo incorporado por outros países 

da Europa e, posteriormente em outros continentes. Entretanto, para não haver nenhum tipo de 

segregação espacial e consequentemente, social, é necessário que essa ferramenta de zoneamento 

seja bem utilizada.  

Castells (1983) parte do pressuposto da segregação urbana a partir da distribuição de residências pelo 

espaço. Para este autor, a maneira e as características das moradias e de seus habitantes estão 

diretamente relacionadas aos tipos e níveis das instalações e funções residenciais. Ele acredita que o 



nível de renda, o status profissional, o nível de filiação étnica e a fase do ciclo da vida, por exemplo, 

são os responsáveis pela distribuição geral dos locais e residências.  

Portanto, vendo a partir desse viés, é possível discorrer que a partir da estratificação urbana ocorre a 

estratificação social e, o distanciamento entre aqueles atores que conseguem se apropriar dos meios 

de consumo coletivos e os que a eles não têm acesso produz a denominada segregação espacial. 

3.4. A segregação socioespacial e suas consequências para as cidades 

Existem diversas vertentes de analise de segregação, seja ela, social ou espacial. Um grande expoente 

dessa temática é Villaça, em sua obra Espaço intra-urbano no Brasil. Este autor analisa a segregação 

por uma vertente econômica, dando ênfase a uma associação entre classes sociais e moradia. 

Segundo ele, ―segregação é um processo segundo o qual diferentes classes ou camadas sociais 

tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros da 

metrópole‖ (VILLAÇA, 2001, p.142). No entanto, isso não quer dizer que exista a ausência de outras 

classes sociais, apenas demonstra a capacidade de concentrar no espaço uma determinada classe 

social.  

Na concepção de Villaça (2001) existe uma diferença de segregação no que tange a grupos e classes 

sociais. Segundo ele, a segregação de grupos está diretamente ligada a processos éticos e 

nacionalistas, entre outros. Já a segregação das classes sociais origina de uma luta por localização na 

cidade. A distribuição das classes sociais no espaço geográfico não descarta a presença de atores 

oriundos de classe social alta morando na periferia e nem de atores de classe social baixa vivendo no 

centro das cidades. A esse fenômeno ele chama de centro nas periferias e periferias no centro, mas 

―de maneira geral essa dicotomia corresponde à verdade‖ (VILLAÇA, 2001, p.148).  

 
Por outro lado, Marques (2005) traz outra discussão acerca de áreas periféricas nas grandes e medias 

cidades. Segundo ele, apesar de a periferia ser o local de destino dos menos favorecidos, em sua 

grande maioria, não há ali um grupo social, mas vários grupos sociais de classe alta, média, baixa em 

suas subclasses, o que vem de certa forma caracterizar a dialética das questões de segregação 

socioespacial.  

Nesse sentido, a segregação socioespacial seria um processo heterogêneo, que separa e concentra 

grupos sociais, bem como, produz e reproduz desigualdades sociais no espaço, envolvendo vários 

processos distintos, como por exemplo, os isolamentos dos sujeitos, a desigualdade de acesso, alem 

da homogeneidade interna e heterogeneidade externa. Assim sendo, o conceito de segregação 



socioespacial perpassa pelo âmbito de disputa por localização no espaço urbano, pela concentração 

de grupos sociais e também pelas desigualdades presentes nele.  

Villaça (1998) destaca que o espaço urbano é palco de valoração e que: 
 

[...] há dois valores a considerar no espaço urbano. O primeiro é o dos produtos em si – os 
edifícios, as ruas, as praças, as infraestruturas. O outro é o valor produzido pela 
aglomeração, dado pela localização dos edifícios, ruas e praças, pois é essa localização que 
os insere na aglomeração. A localização se apresenta, assim, como um valor de uso da terra 
– dos lotes, das ruas, das praças, das praias – o qual, no mercado, se traduz em preço da 
terra. Tal como qualquer valor, o da localização também é dado pelo tempo de trabalho 
socialmente necessário para produzi-la, ou seja, para produzir a cidade inteira da qual a 
localização é parte. (VILLAÇA, 1998, p. 334). 
 

  

Por conta disso, as disparidades sociais só aumentam, tendo em vista que, é a partir da condição 

social disponível que o sujeito ira usufruir de um espaço considerado de grande, médio ou pequeno 

valor. Quanto mais o espaço é valorizado, menor é probabilidade de ali habitar uma pessoa de baixo 

poder aquisitivo. Nestas condições, Ribeiro (1997, p. 45), afirma que a cidade assume o papel de ―uma 

força produtiva social espacial‖, cuja utilização ―permite aumentar a produtividade do trabalho e diminuir 

o tempo de rotação do capital, o que se traduz em maior rentabilidade dos investimentos realizados‖ 

para uma pequena parcela de população, o que comprova a segregação social de fato nas grandes e 

medias cidades. 

 
4. MATERIAS E MÉTODOS 

Na concepção de Lakatos; Marconi (1991, p.27) ―analisar significa estudar, decompor, dissecar, dividir, 

interpretar. A análise de um texto refere-se ao processo de conhecimento de determinada realidade e 

implica o exame sistemático dos elementos [...]‖. Segundo estes autores, a primeira parte compreende 

a decomposição dos elementos essenciais e sua classificação, isto é, a ―verificação dos componentes 

de um conjunto e suas possíveis relações‖. Dito de outra maneira passa-se de uma ideia-chave geral 

para um conjunto de ideias mais precisas. (LAKATOS & MARCONI, 1991, p.28). 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, e se dedica à compreensão dos significados dos eventos, sem 

necessidade de apoiar-se em informações estatísticas. Quanto aos objetivos possui caráter 

exploratório, onde tem ―como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema‖ (GIL 1991, p. 

45-46).   

No que tange ao delineamento da pesquisa esta possui um caráter bibliográfico, onde se fundamentou 

por meio de fontes secundárias - livros, artigos, leis, resoluções - que abordam sobre: crescimento 

urbano (des) planejado, segregação social, territórios marginalizados e a (in) sustentabilidade local. 



Segundo GIL (2007, p. 44) ―a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos‖. 

Quanto à coleta de dados, utilizou-se a observação que tem como principal objetivo a obtenção de 

informações por meio dos órgãos dos sentidos do investigador durante permanência in loco. A 

observação não consiste somente em ver ou ouvir, mas também em analisar o fato ou fenômeno 

observado. Sendo assim, fizeram-se visitas a diversos territórios urbanos durante os meses de março a 

dezembro de 2012, com cerca de duas visitas mensais a espaços diferentes, onde foi possível 

observar o perfil desses territórios urbanos, e obter maiores informações por meio de conversas 

informais e/ou análises dos discursos da população local. De acordo com GIL (2007, p. 53) ―o estudo 

de campo tende a utilizar muito mais técnicas de observação do que interrogação‖.  

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A cidade de Juazeiro/BA é composta por cerca de quarenta e três bairros, além da área central, 

dispostos em ordem alfabética da seguinte forma: Angary, Antonio Conselheiro, Antonio Guilhermino, 

Alto da Maravilha, Alto da Aliança, Alto do Alencar, Alto do Cruzeiro, Argemiro, Cajueiro, Castelo 

Branco, Centenário, Codevasf, Coreia, Country Clube, D. José Rodrigues, Itaberaba, Jardim dos 

Universitários, Jardim Flórida, Jardim Primavera, Jardim São Paulo, Jardim Vitória, João Paulo II, João 

XXIII, Lomanto Júnior, Malhada da Areia, Maria Goreth, Maringá, Novo Encontro, Nova Esperança, 

Olarias (Vila Jacaré), Palmares, Parque Centenário, Parque Residencial, Pedra do Lorde, Pedro 

Raimundo, Piranga, Piranga I, Piranga II, Quidé, Santo Antônio, São Geraldo, Tabuleiro, Tancredo 

Neves. (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 2012). 

Imagem 1: Fotografia Aérea da Área Pesquisada     Mapa 2: Mapa da Área Pesquisada 

 
Fonte: Google Earth (2013)                                        Fonte: Google Maps (2013) 
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É possível dividir a cidade de Juazeiro em alguns territórios, ou Unidades de Paisagens, como por 

exemplo: Territórios Centrais, Territórios Periféricos, Territórios Ribeirinhos. Os territórios centrais 

seriam toda a área do centro comercial e seus arredores. Já os territórios ribeirinhos seriam aqueles 

próximos ou situados às margens do rio São Francisco e, os territórios periféricos seriam aqueles mais 

afastados do centro da cidade. Essa divisão seria apenas relacionada ao espaço físico-geográfico. 

Entretanto, se fossemos aqui traçar um perfil da cidade por características socioeconômicas dos 

territórios não seria possível utilizarmos a divisão já mencionada, porque nas três divisões territoriais 

teríamos uma mescla social e econômica diferenciada, isto é, não existem territórios somente 

compostos com pessoas de classe alta, ou de classe média, ou de classe baixa. Existem territórios 

bastante afastados do centro da cidade comportando pessoas de classe econômica alta e, em 

contrapartida, territórios bem próximos à área central com habitantes de classe econômica baixa a 

baixíssima.  

De acordo com dados de 2010 do IBGE, o Município gera uma receita bastante considerável se 

comparado com outros municípios baianos, o que coloca o município numa situação de destaque entre 

as cidades do Semiárido nordestino do Brasil. Segundo o IBGE (2010), assim está distribuída a origem 

da renda desse município.  

Tabela 1 - Produto interno bruto a preços correntes, impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos 
a preços correntes e valor adicionado bruto a preços correntes total e por atividade econômica, e 

respectivas participações 

Microrregião Geográfica = Juazeiro - BA 

Ano = 2010 

Variável 

Produto Interno Bruto a 
preços correntes (Mil Reais) 

Valor adicionado bruto a preços 

correntes da agropecuária (Mil 
Reais) 

Valor adicionado bruto a preços 
correntes da indústria (Mil Reais) 

3.432.468 447.207 786.307 

 
Fonte: www.sidra.ibge.gov.br (2013). 

Ainda de acordo com dados de 2010 do IBGE, o Município gera uma receita em torno de 220 milhões 

de reais, possuindo despesas na ordem de apenas 216 milhões de reais, tendo assim, um superávit de 

cerca de quase 4 milhões de reais, bastante similar com os dados a nível Estadual e Nacional, 

conforme os gráficos abaixo. 

 

 

http://www.sidra.ibge.gov.br/


Gráfico 1: Economia do Município de Juazeiro/BA. 

 
        Fonte: http://www.ibge.gov.br/cidades (2013). 

Essa receita é proveniente dos vários setores da economia (agropecuária, indústria e serviços), assim 

distribuídos de acordo com os dados contidos no IBGE (2010): 

Gráfico 2: Produto Interno Bruto (PIB) da cidade de Juazeiro/BA 

 

            Fonte:    http://www.ibge.gov.br/cidades (2013). 

No entanto, essa renda não é bem distribuída entre sua população. Segundo o ultimo censo do IBGE 

(2010) Juazeiro apresenta um crescimento populacional considerável desde 1991, e esse crescimento 

se dá pelo atrativo de trabalho disponível na agricultura irrigada na região do Vale Sanfranciscano tanto 

baiano quanto pernambucano, já que o município faz conurbação com a cidade de Petrolina, no Estado 

de Petrolina, separadas e integradas pelo rio e pela ponte Presidente Dutra. O gráfico a seguir 

http://www.ibge.gov.br/cidades
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demonstra o crescimento populacional de Juazeiro da década de 90 até o ano de 2007, comparando 

respectivamente com o crescimento a nível estadual e nacional. 

Gráfico 2: Representação populacional do Município de Juazeiro/BA 

 

Fonte: http://www.ibge.gov.br/cidades (2013) 

É perceptível que entre os anos de 1991 e 1996 o crescimento populacional é bem maior, e isso se 

deve, ao fato da implementação dos primeiros projetos irrigados no Vale do São Francisco baiano, 

sendo um grande atrativo de imigração de pessoas de diversas regiões do país, para essa região e, 

também pela não preocupação com o controle populacional a nível nacional. Já entre os anos de 1996 

e 2000, houve uma estagnação do contingente populacional. 

As alterações ocorridas entre 2000 e 2007 relacionam-se a mudanças de posição de alguns 

municípios. Juazeiro, em 2000 tinha uma população total de quase 175 mil, sendo que urbana eram 

cerca de, 133 mil habitantes. Assim o gráfico acima apresenta um crescimento bastante considerável, 

por conta do aprimoramento e implantação de novas áreas irrigadas, proporcionando opções de 

trabalho e renda e gerando um foco de atração de pessoas oriundas de outras áreas próximas e 

distantes e o êxodo rural, a mobilidade rural-urbana que foi notória nas ultimas três décadas, no Brasil. 

Segundo Santos (2010, p. 60) os camponeses que migraram e ainda migram no Brasil, o fazem por 

serem expropriados de suas terras, a partir de uma dinâmica que pode ser explicada por três 

processos que não são excludentes entre si: ―(1) a ausência de políticas que garantissem a 

permanência do homem no campo; (2) o processo de mecanização/modernização da agricultura; (3) 

em função de períodos de crise na atividade agrícola‖. No entanto, ao chegar às cidades, sejam de 

médio ou grande porte, passam a fazer parte da gama de segregados por não disporem de condições 

suficientes para sustentar-se e, por não disporem de conhecimentos sistematizados que o mercado 

http://www.ibge.gov.br/cidades


atual exige para oferecer um emprego. Essa realidade também foi constata nos territórios periféricos 

analisados na cidade foco dessa pesquisa. 

Dessa maneira, a cidade de Juazeiro assume hoje o que se chama de cidade de porte médio, com 

seus quase 200 mil habitantes. No Brasil, orientado pelo que propõe Sposito (2006), são chamadas 

‗cidades de porte médio‘ aquelas que têm entre 50 mil e 500 mil habitantes, porém, não se podem 

conceituar essas cidades como médias apenas empregando o elemento demográfico. Mas segundo 

essa autora apenas o numero de habitantes não é suficiente para garantir a consistência na definição 

tanto do papel de uma cidade como das funções que ela desempenha na rede urbana na 

intermediação regional. Sendo assim, a leitura e também, a análise de uma cidade média, deve estar 

articulada em diferentes escalas de observação, a partir de combinações particulares entre o tamanho 

demográfico que possui o plano morfológico da mesma e as funções e usos urbanos que as colocam 

em diferentes papéis e situações no contexto de rede urbana.  

Corroborando com tais preceitos, Henrique (2010), acrescenta a essa ideia de cidades médias e 

pequenas, as modificações existentes na morfologia das próprias cidades, as quais recebem formas, 

objetos, conteúdos e ‗problemas‘ (violência, drogas, pressão imobiliária) até então exclusivos de 

núcleos maiores. Daí, junto com o conceito e a posição de cidade de porte médio, vem também os 

problemas que são comuns a cidades desse porte, como é o caso da cidade analisada. 

Portanto, é importante ressaltar que nas últimas décadas, as cidades baianas passaram por 

importantes modificações, como produto de alterações oriundas de diversas escalas, configurando 

assim um período de grande complexidade na dinâmica organizacional, ―tendo como alicerce o 

amadurecimento das relações capitalistas na Bahia‖. (SANTOS, 2010, p. 67). No entanto, se vivencia a 

reprodução de novas formas de produção nos diversos territórios juazeirenses, constituindo assim, 

novas dialéticas territoriais e socioeconômicas, mas na maioria dos casos, totalmente despreocupadas 

com a sustentabilidade socioambiental local, regional, nacional e planetária.  

PARA NÃO CONCLUIR... 

O presente trabalho não tem cunho conclusivo, nem tem a pretensão de esgotar as fontes de 

discussões acerta dessa temática tão relevante e pouco valorizada, mas também, não se pretende aqui 

traçar previsões futurísticas acerca das cidades de médio porte, como é o caso da cidade alvo dessa 

análise. 

É obvio que a segregação espacial é a principal implicação do consumo desigual do espaço, isto é, 

trata-se da negação a um dos direitos à cidade, criando cada vez mais os movimentos que lutam em 



busca do direito a um teto, além das ocupações irregulares de algumas áreas urbanas inapropriadas à 

moradia, sem contar com os inúmeros programas de financiamento de habitação popular, constituindo-

se os únicos meios de acesso a terra pela população pobre.  

Não podemos esquecer aqui do Programa do Governo Federal ―Minha Casa Minha Vida‖ que não 

deixa de ser um processo excludente, onde proporciona à oportunidade de as pessoas ‗terem um teto 

próprio‘, no entanto, como boa parte das cidades já estão nos seus limites máximos de espaço 

territorial, esses loteamentos acabam por serem localizados em áreas bastante distantes das áreas 

centrais, sem nenhum planejamento urbano, gerando uma gama de pessoas ‗com teto‘ mas, 

desprovidas dos serviços humanos essenciais. 

Entretanto, varias pesquisas de cunho geográfico e econômico, procuram demonstrar que o processo 

de urbanização das cidades, proporcionam avanços, progressos, crescimento e desenvolvimento, com 

a chegada de multinacionais, de múltiplos estabelecimentos comerciais, redes de megaempresas de 

vários ramos, construções de áreas de lazer, entre outros aspectos. Mas infelizmente, essa visão 

bifurcada, além de ser, uma forma de escamotear a realidade socioespacial e socioambiental dão 

margem a enraigamento de discursos capitalistas, encobrindo a barbárie social e as dicotomias 

existentes nesses territórios.  

Atrelado a esses aspectos, ―a cidade firmou-se como lócus da produção e do controle ideológico, 

político, administrativo, econômico e tecnológico e como o ponto de comando do território, local no qual 

o urbano se manifesta com toda intensidade‖. (DIAS, 2010). 

Portanto, o grande desafio para os gestores das cidades de médio porte, seria o de tentar combinar o 

impacto das novas tecnologias nos setores produtivos propriamente ditos e nos setores de consumo de 

bens e utilização de serviços, para compreender a dinâmica das novas tecnologias de informação, de 

produção, de distribuição e de consumo e entender como estas poderão contribuir no que tange ao 

planejamento urbano adequado, distribuição de renda mais igualitária, apropriação equilibrada dos 

territórios, utilização sustentável dos recursos naturais, para dirimir a pobreza, a miséria e a 

segregação socioespacial e socioambiental.   
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