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O mundo, nas condições atuais, visto como um todo, é nosso estranho. 

O lugar, nosso próximo, restitui-nos o mundo: se este pode esconder 

pela sua essência, não pode fazê-lo pela sua existência. No lugar, 

estamos condenados a conhecer o mundo pelo que ele já é, mas, 

também, pelo que ainda não é. O futuro, e não o passado, torna-se a 

nossa âncora. 

Milton Santos (1994) 

 

 

O que tem de ser tem muita força. [...] O correr da vida embrulha 

tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e 

depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. 

[...] Vivendo, se aprende; mas o que se aprende, mais, é só fazer 

outras maiores perguntas. 

João Guimarães Rosa (1986) 
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RESUMO 

 

Com a aceleração do processo de urbanização no país, vários centros urbanos passaram por 

transformações importantes, como o fortalecimento dos papeis desempenhados por eles nas 

redes urbanas e a intensificação das interações espaciais entre diferentes municípios. Os 

municípios de Araçatuba e Birigui, situados no noroeste do Estado de São Paulo, constituíram 

a base para observar e analisar tais mudanças na escala da rede urbana, as quais ocorrem de 

maneira articulada àquelas observadas na escala de cada espaço urbano. As transformações nas 

cidades de Araçatuba e de Birigui, decorrentes de novas práticas espaciais e de novas lógicas 

econômicas, foram estudadas tendo como referência o conjunto das duas cidades, por entender 

que esses núcleos urbanos e seus municípios apresentam relações importantes de 

complementaridade e hierarquia em suas relações. O problema de pesquisa assentou-se na 

verificação de um possível processo de fragmentação socioespacial em curso nessas cidades, o 

que ocorreu a partir da observação da complexificação de suas estruturas espaciais, 

notadamente da análise de seus centros e centralidades, dos aspectos relacionados às suas 

estruturas e articulações intra e interurbanas, bem como das dinâmicas relativas à continuidade 

espacial e da continuidade territorial em formação. Foi analisado o papel que desempenham os 

novos produtos imobiliários, sobretudo os espaços residenciais horizontais fechados, bem como 

as ações atinentes ao mercado imobiliário e terras urbanas, suas escolhas locacionais e de que 

modo isso vem impactando a produção do espaço urbano, apontando que o capital incorporador 

vem operando mudanças na estrutura urbana das cidades, intensificando processos de 

diferenciação e desigualdades socioespaciais. Conclui-se que está em curso a passagem da 

lógica socioespacial predominantemente centro-periférica para uma lógica socioespacial 

fragmentária, nas duas cidades, e que a dispersão do tecido urbano desses municípios apresenta-

se como um processo associado à fragmentação socioespacial. Ao constatar tal quadro, 

entendeu-se ser fundamental pensar em alternativas para mitigar os efeitos futuros do aumento 

das desigualdades socioespaciais, como um projeto de “devir” das cidades, delineando 

princípios que tornariam cidades fortemente marcadas pelas desigualdades, menos desiguais e 

mais justas socioespacialmente. 

 

Palavras chave: fragmentação socioespacial; complexificação das estruturas espaciais; 

práticas espaciais; complementaridade e hierarquia; centro e centralidade; continuidade 

espacial e continuidade territorial; desigualdades socioespaciais; justiça socioespacial; 

Araçatuba; Birigui. 
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complexification of spatial structures. Tese (Doutorado em Geografia), Programa de Pós-
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ABSTRACT 

 

As a consequence of the acceleration of the urbanization process in the country, several urban 

centers have undergone important transformations, such as the strengthening of the roles played 

by them in urban networks and the intensification of spatial interactions between different 

municipalities. The municipalities of Araçatuba and Birigui, which are located in the northwest 

of São Paulo state, have been the basis for observing and analyzing such changes in the scale 

of the urban network, which occur in an articulated way to those observed in the scale of each 

urban space. The transformations in the cities of Araçatuba and Birigui, which result from new 

spatial practices and new economic dynamics, have been studied by using the set of two cities 

as a reference, as it is understood that these urban centers and their municipalities have 

developed important relations of complementarity and hierarchy in their relations. The research 

problem has been based on the verification of a possible socio-spatial fragmentation process 

underway in these cities, which was a consequence of the observation of their spatial structures 

complexity, notably of the analysis of their centers and centralities, of the aspects related to 

their structures and intra and interurban articulations, as well as of the dynamics related to 

spatial continuity and developing territorial continuity. The role that new real estate products 

play, especially those closed horizontal residential spaces, was analyzed, as well as the actions 

related to the real estate market and urban lands, their locational choices and how this has been 

impacting the production of urban space, pointing out that developer capital has been changing 

the urban structure of cities, which intensifies differentiation processes and socio-spatial 

inequalities. It is concluded that a transition from the predominantly central-peripheral socio-

spatial logic to a fragmentary socio-spatial logic is ongoing in both cities, and that the urban 

fabric dispersion of these municipalities seems to be a process associated with socio-spatial 

fragmentation. When this situation was recognized, it was understood that it is essential to think 

about alternatives that can mitigate the future effects of the increase in socio-spatial inequalities, 

as a project of “becoming” of cities, by defining principles that would make strongly unequal 

cities less unequal and more socio-spatially equitable. 

 

Keywords: socio-spatial fragmentation; complexification of spatial structures; spatial 

practices; complementarity and hierarchy; center and centrality; spatial continuity and 

territorial continuity; socio-spatial inequalities; socio-spatial justice; Araçatuba; Birigui. 
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APRESENTAÇÃO  

 

Peço licença para escrever o início desta apresentação numa linguagem diferente 

daquela utilizada no restante do texto, neste momento que é a concretização de uma parte da 

minha vida, num movimento muito maior do que a mera síntese de uma pesquisa. Gostaria de 

compartilhar o quão significativo foi o processo para chegar até aqui. Desde 2013 eu desejava 

fazer parte do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGG) da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia (FCT), na Universidade Estadual Paulista (UNESP), estudando a cidade de 

Araçatuba. No final daquele ano, participei do processo de seleção, sem a menor chance de ser 

aprovada, dado o meu completo desconhecimento acerca do “mundo geográfico”. Em 2014 fui 

aceita como aluna especial da Professora Carminha (é assim que todos a chamam e desse modo 

passei a fazê-lo, apesar de todo o meu respeito por ela, construído mesmo antes de conhecê-la 

pessoalmente). A disciplina “Urbanização e Cidades” foi minha porta de entrada para o 

doutoramento, tanto pelo seu conteúdo quanto pela oportunidade de aprendizado com a 

Carminha e com os meus colegas. Veio então mais um processo seletivo, para o qual eu já me 

sentia mais preparada, mas não suficientemente. O ano de 2015 foi muito importante pois, ainda 

como aluna especial, cursei a disciplina “Urbanização e Produção do Espaço”, com professores 

também fundamentais para a minha formação: Eda, Everaldo e Arthur. E no final de 2015 veio 

o coroamento dessa primeira fase, quando fui aprovada como primeira colocada na linha de 

pesquisa Produção do Espaço Urbano, o que para mim foi muito significativo, tendo em vista 

não ser geógrafa de formação e por todo o esforço envolvido no processo. Como arquiteta e 

urbanista já analisava os problemas que afetam as cidades e a dinâmica espacial, reflexões 

próprias dos geógrafos. Teorias e conceitos fundamentais na Geografia são também estudados 

em Arquitetura e Urbanismo tais como espaço, lugar, paisagem e escala. Existem diferenças na 

forma de abordagem e sou grata pela oportunidade desse debate interdisciplinar fazer parte da 

minha vida. 

Avalio a minha experiência na Pós-Graduação como muito enriquecedora, marcada por 

um grande amadurecimento pessoal e profissional, decorrente das atividades acadêmicas 

desenvolvidas durante esse período, dentre as quais posso destacar: as leituras e debates 

realizados em todas as disciplinas cursadas; a participação em eventos internacionais, nacionais 

e regionais que contribuíram para a apreensão de diferentes enfoques e pesquisas desenvolvidas 

em outros programas; a convivência com outros pesquisadores do PPGG da FCT/UNESP, 

proporcionando trocas de experiências e contato com diferentes estudos; e enfim o 
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desenvolvimento da Tese de Doutorado, por meio das leituras, reflexões, levantamento de 

dados, entrevistas e trabalhos de campo. 

Os diálogos com os companheiros do mestrado e doutorado denotavam a diversidade e 

a riqueza do nosso ambiente acadêmico, composto por pessoas oriundas de vários estados 

brasileiros, além daqueles colegas originários de diferentes países. Assim, havia uma 

diversidade de pensamentos, de formações e de vivências pessoais muito inspiradoras. Sinto o 

fato de não poder ter usufruído plenamente do ambiente do Grupo de Pesquisa “Produção do 

Espaço e Redefinições Regionais” (GAsPERR), por conta de minhas atividades profissionais 

em Araçatuba. Mas o pouco tempo que passei lá foi suficiente para saber o quanto é um 

ambiente rico para interagir com os colegas e professores, contribuindo com as pesquisas, 

coletivamente. 

A pesquisa e a redação da tese são tarefas realizadas quase que solitariamente, apesar 

de estar inserida no contexto acadêmico instigante e acolhedor que acabei de descrever. Não 

seria correto dizer, portanto, que a tese que apresento seja minha. Ela é igualmente da Carminha, 

minha querida orientadora. Mas ela também é da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, dos 

meus tios, tias e primos, do Alencar, da Giulia e das geografias que essas pessoas trazem em si 

e que imprimiram em mim. Esta tese traz a cidade de São Paulo onde nasci e vivi a maior parte 

da minha vida, mas traz também Bonito, Escada e Recife, lá em Pernambuco, porque são 

cidades da minha origem. Traz a Jaboticabal do Alencar e traz Araçatuba, claro, hoje síntese 

das minhas vivências. Se esta tese simboliza grandes esforços dos últimos seis anos (dois dos 

quais ainda como aluna especial), ela é também o coroamento de um processo de formação 

muito mais longo, difícil, mas cheio de avanços e vitórias, pelo qual sou muito grata.   

Todo esse percurso propiciou chegarmos a este resultado. O problema de pesquisa 

assentou-se na verificação de um possível processo de fragmentação socioespacial em curso 

nas cidades de Araçatuba e Birigui, o que ocorreu a partir da observação da complexificação de 

suas estruturas espaciais, notadamente da análise de seus centros e centralidades, das suas 

relações de complementaridade e hierarquia, dos aspectos relacionados às suas estruturas 

intraurbanas e interurbanas, bem como das questões relativas à continuidade espacial e da 

continuidade territorial em formação. Nossas hipóteses delineiam as seguintes questões:  

1. Sob a perspectiva analítica do processo de produção do espaço urbano, o estudo do 

vetor de expansão urbana Araçatuba-Birigui indica que os agentes econômicos e políticos vão 

operando mudanças na estrutura da cidade, intensificando processos de diferenciação e 

desigualdades socioespaciais;  
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2. A ocorrência de processos de segmentação socioespacial mais exacerbados, podendo 

ser identificado um processo de fragmentação socioespacial, nas cidades de Araçatuba e 

Birigui;  

3. A dispersão do tecido urbano desses municípios apresentando-se como um processo 

espacial associado à fragmentação socioespacial;  

4. A percepção da passagem da lógica socioespacial predominantemente centro-

periférica para uma lógica socioespacial fragmentária, nos dois municípios. 

É neste contexto que nasceram os objetivos para a realização desta tese. Estudar as 

transformações urbanas em Araçatuba e em Birigui a partir da observação das lógicas 

econômicas e das práticas espaciais, orientadas por novas formas de consumo, investigando a 

complexificação das estruturas espaciais dessas duas cidades, por meio da análise de seus 

centros, das centralidades que constituem e exercem, da expansão territorial urbana, bem como 

da avaliação de presumidos processos de segregação e fragmentação socioespaciais, a partir de 

um conjunto de mudanças na economia e na sociedade contemporâneas. 

No Capítulo 1 - AS BASES E O CONTEXTO DA PESQUISA, descrevemos como foi 

constituído o nosso objeto de estudo, os fundamentos de método e os procedimentos 

metodológicos, apontando os objetivos (geral e específicos) e a problemática da pesquisa. Além 

disso, fizemos uma contextualização inicial das cidades objetos da pesquisa e nossos recortes 

territoriais, Araçatuba e Birigui. 

No Capítulo 2 – ARAÇATUBA E BIRIGUI: COMPLEMENTARIDADE E 

HIERARQUIA, apresentamos informações gerais, tais como dados demográficos, Produto 

Interno Bruto (PIB) e informações sobre os setores agropecuário, industrial, comercial e de 

serviços, de Araçatuba e de Birigui. Nossa intenção foi tratar de complementaridade e 

hierarquia, por meio dos perfis funcionais das duas cidades.   

No Capítulo 3 – ARAÇATUBA E BIRIGUI: A ESCALA INTRAURBANA E A 

ESCALA INTERURBANA, as escalas intraurbana e interurbana, ou seja, a do espaço das 

cidades e a das redes urbanas, são analisadas por meio dos mapas de consumo, mapas de fluxos, 

entrevistas com citadinos e agentes bem informados, mapas conjuntos de expansão urbana de 

Araçatuba e de Birigui, expansão dos perímetros urbanos e mapas de desigualdades.  

No Capítulo 4 – A ENTIDADE URBANA ARAÇATUBA-BIRIGUI: 

CONTINUIDADE ESPACIAL E CONTINUIDADE TERRITORIAL EM FORMAÇÃO, 

nossa análise recai sobre o trecho que interliga Araçatuba e Birigui, onde ocorre um importante 

processo de valorização da terra, com destacada seletividade social. Essa localidade é muito 

representativa do acirramento do processo de diferenciação socioespacial percebido nas duas 
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cidades, tornando-se fundamental para a análise do que denominamos como a “entidade urbana 

Araçatuba-Birigui”. Processos de dispersão das cidades, multicentralidade, policentralidade e a 

nova lógica centro-periferia foram analisados no conjunto das duas cidades, sob o enfoque da 

continuidade espacial e da continuidade territorial em formação entre Araçatuba e Birigui. 

No Capítulo 5 – O DEVIR: PRINCÍPIOS PARA CIDADES MENOS DESIGUAIS, 

pensamos em alternativas para mitigar os efeitos futuros do aumento das desigualdades 

socioespaciais, como um projeto de “devir” das cidades, delineando princípios que tornariam 

cidades fortemente marcadas pelas desigualdades, menos desiguais e mais justas 

socioespacialmente. A partir de problemas verificados nas cidades de Araçatuba e de Birigui, 

apresentamos princípios que amenizariam a tendência de separar os mais ricos daqueles mais 

pobres. Este capítulo, à guisa de conclusão, constitui-se como um conjunto de ideias que advêm 

do desejo de que esta pesquisa vá além das fundamentais investigações intelectuais, tentando 

apontar possibilidades de transformações.  

Muitas pessoas contribuíram para o desenvolvimento desta pesquisa e gostaria de 

registrar aqui os meus agradecimentos a todos e todas. 

Sou grata a Deus e às forças do universo que nos impelem a continuar. Sou grata aos 

meus pais, ao Alencar e à Giulia, que me ensinaram e ensinam o verdadeiro significado do 

amor. 

Agradeço também a todos aqueles que ajudaram em algum momento da trajetória dessa 

pesquisa: às pessoas que trabalham ou trabalharam na Prefeitura Municipal de Araçatuba 

(Waldomiro Leal Júnior, Tadeu Consoni, José Rubens, Marcelo Mazzei, Celso Gatto, Ederson 

da Silva e Denise Carvalho); às pessoas que trabalham na Prefeitura Municipal de Birigui 

(Saulo Giampietro e Nelson Giardino); aos amigos Márcio Gomes, Pedro Paludetto, Michel 

Silvestre e Sérgio Ballassoni; aos meus alunos Gabriel Farid, Henrique Bressanelli, Paula 

Caldeira, Regina Biancolin e Bruna Fioriti; à Silvia Cristina de Souza e ao Bruno Toledo, pela 

amizade e pelo apoio institucional. 

Registro também os agradecimentos ao Vitor Camacho pelo apoio na elaboração do 

material cartográfico da pesquisa. 

Deixo também meus agradecimentos a todos os entrevistados que contribuíram para a 

realização dessa pesquisa. As conversas, informações e histórias sobre as suas vidas cotidianas 

foram muito maiores do que o roteiro das entrevistas ensejava e muito me ensinaram. 

Sou grata ainda a todos os funcionários da FCT/UNESP, em especial à Aline, da Seção 

Técnica de Pós-Graduação. Agradeço aos colegas do GAsPERR: Flaviane Ramos dos Santos, 

Cláudio Smalley Soares Pereira e Rita de Cássia Gregório de Andrade. Agradeço aos colegas 
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Márcia Cardim, Willian Ribeiro e Marcos Campos, pela companhia agradável nas disciplinas 

cursadas no programa.  

Sou muitíssimo grata por todo o aprendizado e convívio com meus professores ao longo 

desses anos, em especial ao Arthur Magon Whitacker, também pelas contribuições no colóquio 

inicial em março de 2016 e na banca de qualificação; ao Everaldo Santos Melazzo, pelas 

contribuições e incentivo na ocasião da banca qualificação; à Eda Maria Góes; ao Eliseu Savério 

Sposito e ao Márcio José Catelan. 

Para finalizar, agradeço e destaco a experiência que vivi com minha orientadora, Maria 

Encarnação Beltrão Sposito, minha querida Carminha, com quem aprendi enormemente sobre 

pesquisa, sobre o urbano e sobre as desigualdades socioespaciais que assolam nossas cidades, 

aprendendo, enfim, a ser uma pesquisadora e uma pessoa melhor. 

Muito obrigada a todos vocês! 
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1. AS BASES E O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Com a aceleração do processo de urbanização no país, vários centros urbanos passaram 

por transformações importantes, como o fortalecimento dos papeis desempenhados por eles nas 

redes urbanas e a intensificação das interações espaciais entre diferentes municípios. Estas 

mudanças na escala da rede urbana ocorrem de maneira articulada àquelas observadas na escala 

de cada espaço urbano, o que é analisado nesta tese por meio do estudo dos municípios de 

Araçatuba e Birigui. 

Segundo Catelan (2012), o conceito de interações espaciais vem sendo tomado como 

referência para explicarmos as interrelações espaciais, o que ganha maior relevância no mundo 

contemporâneo, porque as instituições, os agentes, as pessoas e tudo o que produz espaço está 

de fato ou potencialmente conectado em redes. Desse modo, “o conceito de interações pode se 

referir tanto ao territorial, aos fluxos que conectam um ponto ao outro, como também pode ser 

tomado no âmbito de uma perspectiva analítica mais ampla do espaço em redes e da sociedade 

em movimento” (CATELAN, 2012, p. 35). Assim, o conceito de interações espaciais é tomado 

para:  

 

(i) avaliar os fluxos de pessoas e mercadorias; (ii) verificar o arranjo e o 

funcionamento dos meios de transportes; (iii) observar a intensidade com a 

qual as áreas, as regiões ou as cidades podem se conectar territorialmente com 

outras; (iv) medir a densidade infraestrutural dos territórios; bem como outros 

aspectos que perpassam mais por uma análise quantitativa do movimento 

espacial (CATELAN, 2012, p. 35). 

 

 

O processo de interiorização do desenvolvimento econômico deu substrato ao 

adensamento das interações espaciais e aos processos de articulação no Estado de São Paulo, 

incorporando novos municípios nas dinâmicas das aglomerações urbanas. Ademais, as novas 

formas de expansão urbana, marcadas pela constituição de um tecido urbano disperso acentuam 

essa dinâmica. As duas cidades objetos desta tese compõem uma dessas aglomerações. 

As transformações urbanas nas cidades de Araçatuba e de Birigui, decorrentes de novas 

práticas espaciais e de novas lógicas econômicas, foram estudadas tendo como referência o 

conjunto das duas cidades, por entendermos que esses núcleos urbanos e seus municípios 

apresentam relações importantes de complementaridade e hierarquia em suas relações, o que 

não ocorre com a mesma intensidade com o município de Guararapes, também parte da 

Aglomeração Urbana (AU) de Araçatuba. Parte do estudo desenvolve-se por meio da análise 
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dos eixos rodoviários de ligação entre Araçatuba e Birigui, locais onde têm sido ainda mais 

visíveis as transformações urbanas nessas cidades. 

Antes de apresentarmos as cidades e os contextos urbano regionais em que se inserem, 

o que será feito nas seções 1.2, 1.3 e 1.4 deste capítulo, vamos tratar das bases de método da 

tese e de sua metodologia. 

 

1.1. FUNDAMENTOS DE MÉTODO E PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

 

O problema de pesquisa assentou-se na verificação de um possível processo de 

fragmentação socioespacial em curso nas cidades de Araçatuba e Birigui, o que ocorreu a partir 

da observação da complexificação de suas estruturas espaciais, notadamente da análise de seus 

centros e centralidades, das suas relações de complementaridade e hierarquia/heterarquia, dos 

aspectos relacionados às suas estruturas intraurbanas e interurbanas, bem como das questões 

relativas à continuidade espacial e da continuidade territorial em formação. Nossas hipóteses 

delineiam as seguintes questões:  

1. Sob a perspectiva analítica do processo de produção do espaço urbano, o estudo do 

vetor de expansão urbana Araçatuba-Birigui indica que os agentes econômicos e políticos vão 

operando mudanças na estrutura da cidade, intensificando processos de diferenciação e 

desigualdades socioespaciais; 

2. A ocorrência de processos de segmentação socioespacial mais exacerbados, podendo 

ser identificado um processo de fragmentação socioespacial, nas cidades de Araçatuba e 

Birigui;  

3. A dispersão do tecido urbano desses municípios apresentando-se como um processo 

espacial associado à fragmentação socioespacial;  

4. A percepção da passagem da lógica socioespacial predominantemente centro-

periférica para uma lógica socioespacial fragmentária, nos dois municípios. 

 

 OBJETIVOS 

 

GERAL  

O objetivo geral da pesquisa que embasa esta tese foi estudar as transformações urbanas 

em Araçatuba e em Birigui a partir da observação das lógicas econômicas e das práticas 
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espaciais, orientadas por novas formas de consumo, investigando a complexificação das 

estruturas espaciais dessas duas cidades, por meio da análise de seus centros, das centralidades 

que constituem e exercem, da expansão territorial urbana, bem como da avaliação de 

presumidos processos de segregação e fragmentação socioespaciais, a partir de um conjunto de 

mudanças na economia e na sociedade contemporâneas. 

 

ESPECÍFICOS 

A partir das cidades de Araçatuba e de Birigui, e desejando alcançar o objetivo geral da 

pesquisa, foram delineados os seguintes objetivos específicos: 

1. Analisar a forma urbana das cidades de Araçatuba e de Birigui, identificando a 

expansão territorial urbana e possíveis processos de dispersão urbana, observando 

as escalas intra e interurbana. 

2. Estudar as novas centralidades em Araçatuba e em Birigui, verificando o processo 

de complexificação das estruturas espaciais dessas cidades.  

3. Compreender as práticas espaciais decorrentes da reestruturação urbana e da cidade, 

com enfoque nas práticas ligadas ao consumo no/do espaço urbano de Araçatuba e 

de Birigui. 

4. Contribuir para a compreensão da produção de novas áreas centrais (shopping 

centers, hipermercados e hotéis), da transformação do conteúdo dos centros 

tradicionais e sua relação com elementos definidores de um novo consumo, 

buscando suas relações com a crescente complexidade da estrutura intraurbana das 

cidades de Araçatuba e de Birigui, principalmente em função da recente ampliação 

e mudanças estruturais na produção imobiliária para diferentes faixas de renda. 

5. Verificar em que medida existem relações de complementaridade e hierarquia, assim 

como assimetria quantitativa e qualitativa, entre as cidades de Araçatuba e Birigui. 

6. Identificar o papel que desempenham os novos produtos imobiliários na produção 

do espaço urbano e os agentes produtores do espaço urbano de Araçatuba e 

Birigui. Avaliar a abrangência escalar dos agentes econômicos que são 

responsáveis pelos empreendimentos implantados nos eixos de ligação entre 

Araçatuba e Birigui, buscando identificar se são capitais locais ou regionais, ou se 

são capitais que operam em escala nacional, observando assim as articulações 

interescalares que se estabelecem na redefinição da centralidade interurbana. 

7. Avaliar processos de continuidade espacial e continuidade territorial em Araçatuba 
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e Birigui. 

8. Verificar se existem processos de diferenciação e segregação socioespaciais em 

curso nas cidades de Araçatuba e Birigui e se está em curso um processo de 

fragmentação socioespacial nessas cidades, ou de grande seletividade social, 

notadamente em dois eixos de ligação entre Araçatuba e Birigui: as rodovias 

Marechal Cândido Rondon e Senador Teotônio Vilela. 

 

PRINCIPAIS ELEMENTOS DOS FUNDAMENTOS E DOS 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para responder aos questionamentos relativos aos fundamentos de método que são 

importantes para nossa pesquisa - relação espaço-tempo, articulação entre escalas geográficas 

e seus movimentos no espaço e no tempo, relações entre processos e formas - entendeu-se que 

o método mais adequado a adotar seria o dialético. Isso porque os pares dialéticos não podem 

ser entendidos separadamente: tempo-espaço, quantidade e qualidade, método e prática, 

processos e formas. A lógica da interpenetração dos contrários tem na contradição a sua 

essência e exige que o pensamento esteja sempre em movimento: a negação da negação é o que 

vai produzir novos conhecimentos, o movimento em espiral (LEFEBVRE, 1983).  

A perspectiva da articulação entre o espaço e o tempo foi valorizada, uma vez que a 

produção de imóveis para os empreendimentos comerciais e de serviços foi analisada não 

apenas em relação à sua localização e distribuição espacial, mas também verificando como as 

dinâmicas que o produzem ocorreram ao longo do tempo. 

Foi fundamental estabelecer relações a partir de fluxos que se estabelecem, contribuindo 

para o estudo da rede urbana e favorecendo a apreensão das escalas geográficas que se articulam 

a partir da instalação de novos empreendimentos nas cidades de Araçatuba e Birigui. 

As semelhanças e diferenças entre Araçatuba e as cidades já objetos da pesquisa 

“Lógicas Econômicas e Práticas Espaciais Contemporâneas: Cidades Médias e Consumo” 1 

ofereceram elementos comparativos importantes, do ponto de vista das relações entre 

quantidades e qualidades dos fenômenos, no que diz respeito aos portes e ritmos de crescimento 

demográficos, aos papéis econômicos desempenhados, às formas segundo as quais a expansão 

territorial se realiza, constituindo morfologias urbanas que se distinguem, sendo fator orientador 

 
1 Projeto temático (Processo: 11/20155-3) financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (FAPESP), ao qual se associa esta tese. 
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das lógicas de estruturação da cidade e, portanto, com possíveis rebatimentos sobre as formas 

de uso do tempo e do espaço urbano.  

Sob o ponto de vista do método, pensou-se como um primeiro plano de análise a relação 

entre qualidade e quantidade. Tratando de diferentes pares dialéticos, Lefebvre (1983, p. 90) 

afirma que “os termos opostos designam momentos, fases do pensamento, e são 

indissoluvelmente ligados”. O que não significa que devemos tratar o par quantidade-qualidade 

como uma estrutura de polos opostos, mas compreender como e em que medida essa articulação 

pode oferecer elementos para analisar as especificidades da cidade de Araçatuba, tanto no 

contexto do processo de urbanização, quanto no escopo das redes urbanas nas quais se insere. 

A partir do contexto das redes, dois aspectos apresentaram-se como fundamentais: a perspectiva 

temporal e a articulação entre escalas.  

A perspectiva temporal, a partir do método, é aqui considerada em suas múltiplas 

temporalidades e em suas articulações com múltiplas espacialidades. Por sua vez, as múltiplas 

temporalidades são discutidas com base no pensamento que articula a longa e a curta duração; 

e que considera a coexistência de formas e processos de diferentes tempos na constituição das 

cidades de Araçatuba e de Birigui. Santos (1996) reforça a necessidade de considerarmos que, 

no lugar e no presente, temos a configuração de uma situação particular, decorrente do 

ajustamento de eventos, que se realizaram em diferentes tempos, um ajustamento que produz e 

é produzido pela coexistência.  

O par dialético forma-processo é outro fundamento do método, uma vez que é nosso 

propósito “[...] observar as intrínsecas relações entre as formas espaciais e os processos que 

lhes determinam e para os quais elas dão suporte e deles são também determinação” (SPOSITO, 

2011, p. 26). As cidades, como formas espaciais que são, devem ser compreendidas a partir de 

seu processo de urbanização. As relações espaço-tempo estão na base desse processo, bem 

como seu contexto de formação socioespacial. “Não há processos sem formas, nem formas 

espaciais sem os processos nos quais se inscrevem e dos quais são expressão” (SPOSITO, 2011, 

p. 26). 

A partir da perspectiva analítica da articulação entre escalas, Araçatuba e Birigui são 

consideradas em suas redes urbanas de modo a compreender processos e dinâmicas em seus 

movimentos interescalares. Além da observação das múltiplas escalas - a local, a regional e a 

nacional – trata-se de investigar como se estabelecem os movimentos entre elas. 

Do ponto de vista dos procedimentos, que se subordinam aos métodos e são o meio de 

consecução da pesquisa, a investigação teve início com a revisão bibliográfica das obras 

referentes ao espaço urbano, principalmente no que concerne às dinâmicas de sua (re)produção, 
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por meio de seus principais conceitos e autores. Essas referências foram sendo amealhadas ao 

longo da vida, mas principalmente durante o percurso como aluna do PPGG da FCT, na 

UNESP, que se iniciou em agosto de 2014. Levantamento de matérias, informações e dados em 

jornais, sites das Prefeituras Municipais de Araçatuba e de Birigui e institutos de pesquisa, como 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e SEADE, também foram 

empreendidas. 

Assim que fui aceita como aluna regular do PPGG, fizemos o primeiro trabalho de 

campo: eu, minha orientadora e um aluno de Iniciação Científica do Curso de Geografia da 

FCT/UNESP. A partir de então, novos trabalhos de campo foram desenvolvidos, com a 

elaboração de cadernetas de campo, levantamentos fotográficos e mapas preliminares.   

Para a análise das relações entre consumo e espaços urbanos, consideramos a 

reconfiguração da divisão econômica e social do espaço. No primeiro plano, o da divisão 

econômica do espaço, estudamos o surgimento de áreas centrais, por meio do aparecimento de 

subcentros. No segundo plano, o da divisão social do espaço, foram considerados os novos 

produtos imobiliários – espaços fechados, condominiais ou não, dotados de serviços de controle 

e vigilância, os quais têm contribuído para o esvaziamento do conteúdo social do espaço 

público; a segmentação socioeconômica dos consumidores, segundo áreas de concentração de 

estabelecimentos comerciais e serviços que se constituem para atender e criar novas demandas. 

A dinâmica imobiliária traz elementos para o entendimento da espacialidade urbana, na medida 

em que as decisões de investimentos dos capitais incorporadores, em seus processos de 

orquestração de mudanças de ocupação do solo, alteram a estrutura urbana da cidade como um 

todo (CAMPOS, 1989) e esta perspectiva também foi valorizada por nós. 

No início dessa pesquisa, o objeto de estudo era a cidade de Araçatuba, apenas. Com o 

desenvolvimento das leituras, trabalhos de campo e análises, percebemos a necessidade de se 

atentar às relações a partir dos fluxos que se estabelecem, favorecendo a apreensão das escalas 

geográficas que se articulam pelos movimentos e fluxos entre Araçatuba e Birigui. 

A produção de imóveis para os diversos empreendimentos foi analisada não apenas em 

relação à sua localização e distribuição espacial, mas também verificando como essas dinâmicas 

ocorrem ao longo do tempo, razão pela qual também desse ponto de vista a perspectiva da 

articulação entre o espaço e o tempo também foi valorizada. 

Foi imperativo não ficar apenas na análise da área delimitada previamente para a 

pesquisa (o município de Araçatuba), mas entender a importância de Birigui no contexto 

regional, com sua relação de complementaridade e com os fluxos estabelecidos, contribuindo 

para o estudo da rede urbana e favorecendo a apreensão das escalas geográficas que se articulam 
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a partir da instalação dos novos empreendimentos nessas duas cidades. 

Sendo assim, a proposta desta tese foi a investigação dessas questões todas por meio de 

um conjunto de dados e procedimentos de natureza quantitativa, que estão sendo analisados e 

organizados através de quadros, tabelas e de sua respectiva representação cartográfica.  

Para a realização das análises do recorte empírico desta pesquisa, tomamos como base 

dois tipos de informações: o primeiro consiste em dados estatísticos e o segundo em materiais 

cartográficos. Os dados estatísticos foram obtidos através de fontes secundárias, em bancos de 

dados disponibilizados por instituições como o IBGE, o Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas (IPEA) e a Fundação Seade; bem como foram efetuados levantamentos de dados 

primários, junto às prefeituras municipais e trabalhos de campo.  

A partir da divulgação dos resultados do Censo Demográfico de 2010, o IBGE tem 

disponibilizado muitas informações fundamentais para o diagnóstico e a análise das cidades 

brasileiras. Esses dados contemplam diferentes recortes espaciais, desde as grandes regiões, 

microrregiões, municípios até se chegar aos setores censitários. 

O Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE), lançado pelo IBGE 

em 2010, por exemplo, apresenta os endereços de domicílios, bem como o de estabelecimentos 

rurais, de saúde, de ensino e de outras finalidades (comércio, serviços e indústria) para todos os 

municípios do país. Para a presente pesquisa, utilizamos algumas informações do CNEFE, 

como o número de estabelecimentos (comerciais, de serviço e de outras finalidades) e o número 

de edificações em construção. A variáveis vinculadas aos estabelecimentos contribuem para 

apreender os tipos de usos predominantes em cada setor censitário, enquanto o número de 

edificações em construção permite visualizar em quais áreas e direções têm se verificado uma 

maior intensificação da ocupação urbana. 

Utilizamos ainda estudos do IBGE que se constituíram em importantes referências, tais 

como o estudo “Regiões de Influência das Cidades (REGIC, 2007)” (IBGE, 2008), que define 

a hierarquia dos centros urbanos e delimita as regiões de influência a eles associadas (IBGE, 

2008); e o estudo “Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do Brasil”, que apresenta 

um quadro dos arranjos populacionais, agrupamentos de dois ou mais municípios com forte 

integração populacional, em razão dos deslocamentos cotidianos para trabalho ou estudo ou à 

contiguidade entre manchas urbanas (IBGE, 2016).  

A Fundação Seade também contribuiu com um banco de dados relevante, congregando 

informações de diversas fontes como IBGE e IPEA.  

Por outro lado, a pesquisa também se apoiou em procedimentos qualitativos, conjunto 

de práticas materiais e interpretativas, incluindo notas de campo, entrevistas e fotografias, 
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objetivando analisar os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem, 

bem como interpretar suas vivências e suas relações socioespaciais.  

As entrevistas com os citadinos foram instrumentos fundamentais para a compreensão 

das práticas espaciais, considerando origem espacial (local de moradia), uso cotidiano do tempo 

(dias e horários de frequência conforme idade e condição socioeconômica), entre outros 

aspectos. As entrevistas com os chamados agentes bem informados foram essenciais para o 

entendimento das transformações urbanas estudadas.  

Essas entrevistas, denominadas “entrevistas com citadinos” e “entrevistas com agentes 

bem informados”, são assim denominadas na equipe de trabalho do grupo de pesquisa do qual 

faço parte, conforme descrito na nota 1. As entrevistas com os citadinos visam registrar 

informações e opiniões dos moradores das duas cidades, relativas às suas escolhas espaciais, 

associadas ao consumo de bens e serviços.  

 

[...] as lógicas espaciais das empresas e as práticas espaciais dos citadinos são 

um par indissociável, ainda que seja importante a distinção entre a natureza 

destas duas ‘entidades’ espaciais. Não há limites e sim limiares, porque todas 

as lógicas espaciais das empresas são colocadas em ação. São tanto pensadas 

como realizadas por gente que comanda, por outros que a realizam, que a 

operacionalizam, atendendo os interesses das empresas, mas também são 

consubstanciadas quase completamente ou negadas, num diapasão de mil 

possibilidades, pela sociedade, e, no caso de nosso enfoque, pelos citadinos – 

estes ‘praticadores’ espaciais. São eles que, cotidianamente, refazem 

diariamente o espaço, apropriando-se dele, combinando ordem e desordem, 

métrica e não métrica, obediência e insurgência, sempre em pesos que não são 

iguais e nem estáveis e devem ser examinados pelas pesquisas, segundo o 

conjunto de condicionantes que converge para dado contexto espaço temporal 

e, por meio dele, revela-se (SPOSITO, 2017, p. 637). 

 

 

No ano de 2018 foram realizadas 26 entrevistas, das quais 12 com citadinos moradores 

de Araçatuba e 14 com moradores de Birigui. Em 2019, a partir de sugestões dos professores 

presentes à banca de qualificação, foram realizadas mais seis entrevistas, com moradores de 

espaços residenciais horizontais fechados 2 localizados na Rodovia Senador Teotônio Vilela. 

As entrevistas foram realizadas tanto no local de moradia, quanto no local de trabalho dos 

entrevistados, seguindo o roteiro apresentado no Apêndice A, que contemplou os objetivos da 

tese e aqueles propostos pelo Projeto Temático já citado.  

 
2 Utilizamos a expressão espaços residenciais horizontais fechados porque nela estão englobados tanto 

loteamentos fechados como condomínios horizontais. Não faremos nesta tese essa distinção, razão pela 

qual adotaremos a mesma expressão de Sposito e Góes (2013). 
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Outro grupo abarcado pela pesquisa é agrupado sob a denominação de “agentes bem 

informados” e engloba representantes de órgãos públicos, empresários e funcionários de 

empresas dos ramos comerciais e de serviços por nós pesquisados. 

As semelhanças e diferenças entre Araçatuba e as cidades médias objetos de outras 

pesquisas já finalizadas ofereceram elementos comparativos importantes, do ponto de vista das 

relações entre quantidade e qualidades dos fenômenos, no que diz respeito aos portes e ritmos 

de crescimento demográficos, aos papéis econômicos desempenhados, às formas segundo as 

quais a expansão territorial se realiza, constituindo morfologias urbanas que se distinguem, o 

que é fator orientador das lógicas de estruturação da cidade e, portanto, pode ter rebatimento 

sobre as formas de uso do tempo e do espaço urbano. Estudar e comparar Araçatuba às demais 

cidades objetos de outras pesquisas, possibilitou-nos avaliar em que medida as ações dos 

agentes econômicos e as práticas espaciais de diferentes sujeitos sociais produzem e se 

apropriam do espaço. 

O desenvolvimento teórico e conceitual da pesquisa é um processo de construção 

constante e se concretiza na medida em que se aprofundam as consultas às fontes de dados. 

Nesse sentido, pode-se pensar num processo de análise contínuo. O debate das ideias é 

fundamental para a aferição dos resultados parciais, pela possibilidade da crítica e da superação 

das limitações que se apresentam nos processos de pesquisa. Assim, o contato com os demais 

pesquisadores que estudam cidades médias, por conta de suas abordagens complementares à 

presente pesquisa, mostrou-se primordial para que o estudo tivesse avançado em bons termos. 

Se, por um lado esta pesquisa se beneficia do embasamento teórico e prático de 

pesquisas anteriores, minimizando ou evitando problemas previamente constatados, ela pode 

vir a contribuir com novos recortes e perspectivas, a partir do estudo das cidades de Araçatuba 

e de Birigui. 

Tanto em Araçatuba quanto em Birigui foram realizados trabalhos de campo que 

consistiram na visita às prefeituras municipais e a outros órgãos públicos e privados. O objetivo 

dessas visitas e entrevistas, a princípio, foi obter acesso a dados e informações relativos a esses 

municípios sob o ponto de vista do poder público. Outrossim, para não ficarmos restritos apenas 

à visão do poder público, foram entrevistados profissionais ligados ao setor imobiliário.   

Nas visitas de campo ainda percorremos diferentes áreas das cidades para registros 

fotográficos e análise do tipo de uso e ocupação predominante em seus diferentes setores. 

Com base no conjunto de dados coletados e organizados, bem como das informações 

obtidas, inclusive em entrevistas, foram elaborados mapas utilizando o software Quantum GIS 

(QGIS).  
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Para os mapas dos bancos, dos hotéis, das indústrias, serviços de saúde, shopping 

centers, supermercados e lojas de redes, utilizamos a técnica do georreferenciamento dos pontos 

por endereço; o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) do Censo 2010 

do IBGE para identificação dos estabelecimentos; e o software Open Street Maps (OSM) para 

a representação das malhas viárias e complemento de identificação dos estabelecimentos. 

Também utilizamos a técnica do georreferenciamento dos pontos por endereço para 

elaborar o mapa das instituições de ensino superior, bem como o CNEFE do Censo 2010 para 

a sua identificação, o banco digital e-MEC 3para consultar o acervo das instituições de ensino 

superior do Ministério da Educação. Da mesma forma, utilizamos o software Open Street Maps 

(OSM) para a representação das malhas viárias e complemento de identificação dos pontos. 

Os mapas que registram a atividade construtiva foram elaborados por meio de dados do 

CNEFE do Censo 2010, que identificam os estabelecimentos (serviços, comércio, educação, 

agropecuários e saúde) e os pontos de atividade construtiva para o ano de 2010. O 

georreferenciamento foi feito a partir dos pontos por endereço, obtendo-se uma “nuvem de 

pontos”, com o uso da técnica Kernel4  na elaboração dos mapas com aspecto de calor, onde as 

maiores concentrações de pontos em tons de cores quentes e menores em tons de cores frias. A 

relação de proximidade utilizada foi de 300 metros tanto na cidade de Araçatuba quanto em 

Birigui.  

Os mapas de consumo e de indicações de fluxos foram produzidos por meio da 

metodologia da pesquisa “Lógicas econômicas e práticas espaciais contemporâneas: cidades 

médias e consumo”. Utilizamos o georreferenciamento sistemático dos diversos dados 

pesquisados no âmbito desta metodologia, acrescentando-se as entrevistas realizadas em 

trabalhos de campo nos anos de 2018 e 2019. 

O mapeamento da densidade urbana foi baseado nos dados do Censo 2010 do IBGE por 

setores censitários. Foram selecionados os dados de habitantes por domicílio e a dimensão em 

km² da área por setor censitário, e, por meio da média, chegou-se à densidade populacional, por 

setor censitário, para ambas as cidades. 

 
3 Base de dados oficial dos cursos e Instituições de Educação Superior, do Ministério da Educação. 
4  Em inglês, a palavra Kernel significa “núcleo”. No contexto das Geotecnologias esse termo faz 

referência a um método estatístico de estimação de curvas de densidades. Neste método cada uma das 

observações é ponderada pela distância em relação a um valor central, o núcleo. O Mapa de Kernel é, 

portanto, uma alternativa para análise geográfica do comportamento de padrões. No mapa é registrada, 

por meio métodos de interpolação, a intensidade pontual de determinado fenômeno em toda a região de 

estudo. Assim, temos uma visão geral da intensidade do processo em todas as regiões do mapa 

(CÂMARA et al, 2002). 
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Os eixos rodoviários Senador Teotônio Vilela e Marechal Rondon foram mapeados por 

meio da indicação dos diversos pontos de estabelecimentos (indústrias, comércio e serviços) e 

das áreas de parcelamento para fins residenciais, em seus trechos que interligam os municípios 

de Araçatuba e Birigui. Foi efetuado o georreferenciamento dos pontos de estabelecimentos e 

das áreas residenciais, bem como foi organizada a sua classificação por período de início de 

funcionamento.  

A cartografia do indicador de exclusão social é baseada na metodologia desenvolvida 

pelo CEMESPP5 e tem como resultado a síntese de dez variáveis presentes (chefes de família 

de 10 a 19 anos, número de domicílios com quatro banheiros ou mais, número de domicílios 

ligados à rede de coleta de esgoto, chefe de família com renda de até dois salários mínimos, 

chefe de família com rendimento superior a 20 salários mínimos, taxa de chefes de família 

analfabetos, número de habitantes por domicílio, número de domicílios sem banheiro, chefe de 

família sem rendimento, taxa de analfabetismo de 10 a 14 anos) observadas a partir de quatro 

dimensões (demográfica, socioambiental/infraestrutura, econômica e educacional). 

Foi realizada a aglutinação destes indicadores atribuindo-lhes notas simples por cada 

setor censitário através do método de divisão por quartis, ou seja, agrupamentos de dados 

estabelecidos em intervalos regulares. No caso em questão foram adotadas quatro classes. As 

notas são estabelecidas de 0 a 4, e os setores censitários que não possuem indicadores para qual 

mapa recebe nota 0, já os que estejam no quartil mais baixo recebem nota 1 e assim, 

sequencialmente, em ordem crescente. Após a aglutinação de todas as notas por indicadores 

foram somadas e, novamente, através do método de quartis, novos intervalos foram criados para 

a representação cartográfica final, um indicador síntese representado no Mapa da 

Exclusão/Inclusão Social. 

O mapa da expansão dos perímetros urbanos e os mapas da expansão de Araçatuba e 

Birigui (1970-2019), bem como os mapas de loteamentos residenciais foram elaborados com 

dados obtidos por meio de levantamentos em campo, dados das Secretarias de Planejamento 

Urbano e Habitação de Araçatuba e Secretaria de Obras de Birigui. O tratamento dessas 

informações foi realizado por meio da conversão dos arquivos obtidos no software AutoCad 

para o software QGIS, do ambiente Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Para o mapa 

de 1970 foram utilizados dados do IBGE (1970) e para 2016 foram utilizados dados do projeto 

BRASipolis (SPOSITO e CHATEL, 2015). 

 
5 Centro de Estudos e de Mapeamento da Exclusão Social para Políticas Públicas, da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da UNESP. 
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Em síntese, podemos dizer que, no início, foram empreendidos levantamentos e uma 

revisão bibliográfica sobre os conceitos fundamentais e sobre os recortes territoriais da 

pesquisa. Procedeu-se então aos levantamentos e análises documentais sobre os principais 

processos observados. Foram realizadas visitas técnicas, entrevistas, debates e colóquios. A 

partir de então é que foram produzidos os mapas, com suas respectivas análises e sínteses 

cartográficas. E então novos levantamentos de campo foram necessários para ratificar 

percepções advindas de análises dos mapas, sempre com o apoio da revisão bibliográfica 

contínua e dos colóquios com minha professora orientadora, em um processo de idas e vindas 

nas etapas constituintes do sistema metodológico, com constantes revisões críticas das 

hipóteses e objetivos da pesquisa. Importante destacar a importância dos novos recortes da 

pesquisa delineados a partir da contribuição dos professores Arthur Magon Whitacker e 

Everaldo Santos Melazzo, na ocasião da banca de qualificação. 

 

1.2. ARAÇATUBA E BIRIGUI: CONTEXTUALIZAÇÃO INICIAL 

 

Iniciaremos apresentando dados acerca da Região Administrativa (RA) de Araçatuba 

por entender que são referências importantes para o entendimento do recorte de análise 

proposto, com a ressalva de que também utilizaremos elementos acerca da AU de Araçatuba, 

bem como informações específicas de cada município estudado.  

A RA de Araçatuba é constituída por 43 municípios (Mapa 1), entre os quais destacam-

se as cidades de Araçatuba e Birigui, que compõem a Aglomeração Urbana (AU), juntamente 

com Guararapes. Esses três municípios contavam, segundo as estimativas, com 

aproximadamente 356 mil habitantes em 2019 (IBGE, 2020). O processo de expansão das áreas 

urbanas de Araçatuba e Birigui vem se intensificando nos últimos vinte anos e, nesta pesquisa, 

propomos uma análise sobre as relações de complementaridade, hierarquia entre elas, bem 

como sobre a produção do espaço urbano nessas duas cidades. 
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Mapa 1 – Região Administrativa de Araçatuba. 2007 

 

Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico - Divisão Municipal do Estado de São Paulo (IGC, 2007).  

 

 

A RA de Araçatuba é orientada por um eixo do sistema viário regional, a Rodovia 

Marechal Cândido Rondon (SP-300). Caracteriza-se pela diversidade de atividades 

econômicas, com predomínio do comércio e serviços, mas com uma boa participação da 

agropecuária, que, historicamente, foi base das atividades econômicas regionais.  

A participação da RA de Araçatuba no PIB de 2014 foi de 1,1% do total estadual. Em 

2014, a RA de Araçatuba tinha 755,5 mil habitantes, o que representa 1,8% do total do Estado 

de São Paulo, com uma população predominantemente urbana. A área total é de 11.213,98 km² 

e representa 4,45% do território do Estado. Trata-se de uma região de baixa densidade 

demográfica, com 40,7 habitantes por km2 em 2014, e grau de urbanização um pouco abaixo 

da média do Estado (92,67% e 96,21%, respectivamente) (FUNDAÇÃO SEADE, 2014). 

A economia da RA de Araçatuba tem como uma de suas características o fato de sediar 

grandes usinas hidrelétricas, como a de Ilha Solteira, no município de Ilha Solteira, Engenheiro 

Souza Dias, em Castilho, e Três Irmãos, em Pereira Barreto. Araçatuba, seu município-sede, 

apresenta caráter logístico multimodal, abrigando: porto fluvial, ramal ferroviário, aeroporto 
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regional, dutos e rodovias. A sua localização no centro da Hidrovia Tietê-Paraná favoreceu a 

instalação de empreendimentos como o estaleiro fluvial, inclusive com sistema de lançamento 

de balsas e empurradores, que são usados também no transporte de etanol, do oeste paulista 

para o terminal de Anhembi (SEADE, 2017). A presença da Hidrovia Tietê-Paraná, que 

permitiu o acesso ao sul de Goiás e ao oeste de Minas Gerais, determinou a construção, pela 

Companhia Energética de São Paulo (CESP), do maior terminal hidroviário do Estado, o Porto 

Fluvial Rio Prado. O porto e a linha-tronco Bauru/Corumbá/Bolívia, juntos, tornam Araçatuba 

rota obrigatória de cargas para o Mato Grosso do Sul e Bolívia. Nas proximidades do porto 

fluvial, foi implantado o distrito industrial Parque Portuário, onde se instalou o estaleiro 

Belconav. 

Em uma de nossas entrevistas6, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico 

e Relações do Trabalho de Araçatuba falou sobre o funcionamento atual da Hidrovia Tietê-

Paraná: 

 

Quando há uma forte seca, as barcaças não conseguem passar pela hidrovia. 

Agora eles estão aprofundando nove metros e aí vai funcionar em plena 

atividade. Hoje o que temos funcionando plenamente é só o estaleiro, que 

funciona mais no conserto do que na fabricação, nós temos lá quatro 

rebocadores empurradores, e seis ou sete barcaças paradas. Quando a hidrovia 

estiver funcionando na sua plena atividade, você vai levar esse produto daqui 

para Goiás, Minas, Mato Grosso e até o Paraná. Você leva pela hidrovia até 

próximo de São Paulo, chegando quase perto do porto. De lá ou você faz um 

transbordo de caminhão ou via trem, e assim você derruba o custo e você 

consegue dar mais atratividade para quem quer se instalar aqui em Araçatuba.  

 

 

O surgimento de empreendimentos como o estaleiro, além de novas empresas como 

hotéis, edifícios de escritório, shopping centers, supermercados, atacadistas, centros médicos, 

universidades públicas e faculdades/universidades privadas, bem como espaços residenciais 

horizontais fechados justificam a inserção de Araçatuba e de Birigui como objetos de pesquisa 

complementares às investigações sobre as cidades médias. Ao tratar das escalas da cidade nas 

suas relações com a rede urbana, por meio desta tese, podemos oferecer uma contribuição à 

avaliação de em que medida ocorre reestruturação da cidade (SPOSITO, 2007b) de Araçatuba 

e se há, de fato, um processo de reestruturação urbana (SOJA, 1993).  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), a cidade 

de Araçatuba é considerada uma Capital Regional C, atualmente com economia 

 
6 Entrevista realizada no dia 05 de dezembro de 2018. 
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predominantemente voltada aos serviços, apesar de historicamente muito ligada à produção 

agropecuária, com a presença da carne bovina e do setor sucroalcooleiro. Teve sua população 

estimada em 197.016 pessoas no ano de 2019, área da unidade territorial da ordem de 1.167 

km² e densidade demográfica de 168,82habitantes/km². A cidade de Birigui, com economia 

voltada à produção calçadista e ao setor de serviços, conta com uma população estimada em 

123.638 pessoas (IBGE, 2019), área da unidade territorial da ordem de 530 km² e densidade 

demográfica de 233,27 habitantes/km². 

Em 2017, a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), divulgou uma 

análise sobre o Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios paulistas no período de 2002 a 

2014, último ano com dados consolidados, cujos resultados mostram que Araçatuba continua 

sendo a cidade com maior crescimento do PIB na região, seguida por Birigui. No período, a 

participação da RA de Araçatuba no PIB do estado manteve-se em torno de 1,1% (SEADE, 

2017).   

O desempenho da agropecuária na RA de Araçatuba caiu de 15,4% de participação em 

2002 para 7,7% em 2014. Na indústria, a queda durante o período foi de 24,3%, em 2002, para 

21,7% em 2014. Já no setor de serviços houve ampliação da participação no PIB de 60,3%, em 

2002, para 70,7%, em 2014 (SEADE, 2017).  

Ainda de acordo com essa pesquisa, o município de Araçatuba registrou alta de 26,1% 

para 32,9% na sua participação no PIB da RA. Entre os fatores destacados pela Fundação 

SEADE para este crescimento estão justamente os novos empreendimentos como shopping 

centers, supermercados, construção civil e o estaleiro, além do potencial favorável à facilidade 

de transportes, como rodovia, ferrovia, hidrovia e aeroporto. O Estaleiro do Rio Tietê foi um 

dos principais empreendimentos geradores de atração para a cidade. Nesse período, Araçatuba 

passou a receber as multinacionais Rigesa e Bunge, a loja Havan, supermercados como o 

Muffato e o Tonin, conheceu a expansão da rede de Supermercados Rondon (lojas dos bairros 

Ipanema e Concórdia) e Rede PAS / Rosa Felipe (na rua do Fico), além do novo Shopping 

Praça Nova. Nesse período também houve a expansão da rede hoteleira e de empreendimentos 

na área de bares e restaurantes. Novas concessionárias de veículos também se instalaram na 

cidade nesse período, como foi o caso da Nissan, Jeep, Citroen e Chery. 

Outro fator que contribuiu para a elevação do PIB de Araçatuba durante esse período 

foi o incremento da construção civil, com investimentos do Programa Minha Casa Minha Vida  

(PMCMV), com quase quatro mil unidades na Faixa 1 entregues até o final de 2017 

(REGIONAL PRESS, 2017), e edifícios comerciais, como o New York Tower, o Araçatuba 

Center e o The Tower. Espaços residenciais horizontais fechados também foram construídos 
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no período, tais como o Royal Boulevard, o Alphaville I e II, o Villa Toscana, o Green Park e 

o Barcelona, entre outros.  

Araçatuba abriga ainda a produção de derivados do leite, sob o comando da Nestlé, líder 

mundial do setor.  

O município de Birigui é o centro de produção de calçados infantis no país (SEADE, 

2017). É conhecida como a capital latina do calçado infantil por ser o maior polo industrial da 

América Latina especializado neste segmento. Conta com 1450 empresas de diversos 

segmentos industriais, das quais mais de 300 são empresas de calçados, com produção anual de 

46 milhões de pares. Boa parte dessa produção é exportada para países como China, Argentina 

e Bolívia. Outras atividades produtivas da cidade fazem parte dos setores moveleiro, 

metalúrgico, maquinário e equipamentos, têxtil e confecções, papel (cartonagens) e 

aquecedores solares. As indústrias de Birigui empregam em torno de 15 mil trabalhadores 

(BIRIGUI, 2018). 

O município de Birigui registrou queda da agropecuária em seu PIB, de 3,7% para 1,6%, 

comparando-se os anos de 2002 e 2014. A produção industrial também teve uma queda nesse 

período, passando de 32,4% para 25,4%. O setor de serviços, no entanto, apresentou alta na 

participação do PIB de Birigui, com 63,9% em 2002 e 72,9% em 2014 (SEADE, 2017). Apesar 

de continuar sendo reconhecida como a “capital do calçado infantil”, esses números se 

explicam, em parte, pelo fato de parte da produção calçadista biriguiense compor o PIB do 

município no segmento de serviços, e não no setor da indústria. 

 O processo de reestruturação econômica, por meio da cadeia produtiva sucroalcooleira 

e do atendimento às suas demandas no setor terciário, produz alterações nas escolhas 

locacionais, nas formas de organização da produção e de distribuição das mercadorias, 

compondo um quadro de reestruturação produtiva com rebatimentos na economia e nas práticas 

sociais. As mudanças em curso requerem redefinição nas formas de produção do espaço urbano, 

o que inclui o uso e a apropriação deles para que atendam às demandas dos novos agentes 

econômicos, gerando a procura de novos espaços de consumo e de habitação. Esse quadro é 

compreendido neste estudo como reestruturação das cidades, nos termos propostos por Sposito 

(2007b). Interessa-nos aqui compreender como esse conjunto de mudanças vem promovendo 

transformações nas cidades de Araçatuba e Birigui, entendendo seus papéis na rede urbana. 

Segundo Sposito (2011), as referidas mudanças refletem-se na cidade porque levam à 

seletividade dos territórios e, concomitantemente, à seletividade dos espaços. 

 Partindo-se do pressuposto de que as cidades médias no Brasil, atualmente, têm se 

tornado focos de investimentos que antes só ocorriam nas áreas metropolitanas, elas passam a 
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se constituir elementos importantes para a compreensão das mudanças atuais relativas à 

produção do espaço urbano. Desse modo, é fundamental para o entendimento deste estudo a 

associação entre mudanças na economia e mudanças no espaço, além da articulação entre 

processos e formas.  

 

Araçatuba: Cidade Média 

Araçatuba é considerada uma cidade média, tomando-se por base o entendimento de 

Sposito (2007b), tendo em vista que exerce importante papel como centro regional, atuando 

como núcleo de referência e intermediando as relações entre localidades de menor porte e 

centros urbanos, sendo considerada sede política e econômica de uma região.  

Sposito (2006, p.175), com o intuito de contribuir nesse debate, faz a distinção entre as 

noções de "cidades médias" e "cidades de porte médio", conforme segue: 

 

 

[...] embora não haja consenso sobre a utilização dessas duas noções e seus 

parâmetros, no Brasil, o que se denomina como “cidades de porte médio” são 

aquelas que têm entre 50 mil e 500 mil habitantes. Entretanto, nem todas as 

“cidades de porte médio” são, de fato, cidades médias, pois para serem assim 

conceituadas há que se verificar mais elementos que os indicadores 

demográficos e se analisar a magnitude e diversidade dos papéis 

desempenhados por uma cidade no conjunto da rede urbana. Assim, atribui-

se a denominação “cidades médias” àquelas que desempenham papéis 

regionais ou de intermediação no âmbito de uma rede urbana, considerando-

se, no período atual, as relações internacionais e nacionais que têm influência 

na conformação de um sistema urbano. 

 

 

Reconhecemos então que a definição de cidades médias não se vincula apenas à 

classificação por porte populacional, mas também às suas funções e, principalmente, ao papel 

que desempenham na rede urbana regional, nacional e internacional. Não pretendemos aqui 

fazer uma compilação dos vários estudos já realizados acerca da conceituação cidade média, 

mas indicamos algumas contribuições que julgamos pertinentes para reforçar o entendimento 

de Araçatuba como tal.  

Sposito (2001) traz uma contribuição anterior à questão, enfatizando a importância do 

sítio e situação ou posição geográfica, das relações espaciais da cidade, especialmente as que 

dizem respeito ao consumo, do seu papel na divisão do trabalho, das funções que desempenham 

e da questão da distância de centros de maior nível hierárquico. Sposito (2001) destaca ainda 

que o avanço tecnológico, notadamente nas comunicações, ao permitir a dissociação entre os 
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centros de tomada de decisão e os centros produtivos, abre novas perspectivas locacionais para 

as cidades médias.   

Sanfeliu e Torné (2004), por sua vez, propõem a designação de 

“intermédias/intermediárias” para as cidades médias, por ampliar seu significado, realçando seu 

papel de articulação, criando e tecendo redes; por introduzir e valorizar aspectos mais dinâmicos 

e estratégicos que abrem novas possibilidades de inserção nas escalas regional, nacional e 

internacional; e por incorporar o conceito de sistema urbano mais aberto, dinâmico e interativo. 

Relativizando a importância do tamanho demográfico, Sanfeliu e Torné (2004, p. 5), relacionam 

como “cidades intermediárias”: “centros que oferecem bens e serviços mais ou menos 

especializados para a sua área de influência; centros que constituem nós articuladores de fluxos 

para outros níveis da rede urbana; centros onde se localizam sedes de governo local e regional, 

exercendo importante papel na descentralização administrativa e governamental”.  

Notamos então que o tamanho populacional da cidade é sempre mencionado quando se 

trata de cidades médias, devendo ser considerado como uma faixa de tamanho para 

investigação, mas não como único elemento definidor da cidade média. O aspecto econômico 

é relevante pois é indicativo da dinâmica econômica do centro, responsável por existência de 

infraestrutura necessária ao poder de atração locacional e ao papel de intermediação que 

caracterizam as cidades médias. O grau de urbanização é também importante na definição das 

cidades médias pois as atividades necessárias para desempenhar funções urbanas, como as 

articuladoras do sistema urbano, as de centro de atividades e de prestação de serviços, 

constituem características tipicamente urbanas.  

A centralidade, fundamental na definição do fenômeno urbano segundo Lefebvre 

(1999), é a principal característica dessa categoria de cidades, uma vez que nela se apoia o seu 

poder de articulação entres os diferentes níveis de centros urbanos, a sua atuação como centro 

de oferta de bens e serviços para a sua área de influência, e como nó de diferentes tipos de rede. 

Na pesquisa de Castello Branco (2006, p. 263), Araçatuba foi considerada uma cidade 

média, apresentando “área de influência imediata constituída por 31 centros e um total de 

814.059 habitantes”. Castello Branco (2006) afirma que o alcance máximo dos bens, serviços 

e informações comercializados pelo município de Araçatuba, atinge outros 56 municípios de 

São Paulo e Mato Grosso do Sul, alguns destes com área comum com Presidente Prudente. Este 

estudo abre frente para discutirmos outras perspectivas de organização regional distintos, pois 

apontam alcances maiores do que os delimitados, por exemplo, pelas Regiões Administrativas. 
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1.3. A AGLOMERAÇÃO URBANA DE ARAÇATUBA 

 

Segundo o projeto “Estudo da Morfologia e Hierarquia Funcional da Rede Urbana 

Paulista e da Regionalização do Estado de São Paulo” (2011), desenvolvido pela Secretaria de 

Economia e Planejamento do Estado de São Paulo, em conjunto com a Empresa Paulista de 

Planejamento Metropolitano SA (Emplasa) e a Fundação Estadual Sistema de Análise de Dados 

(SEADE), o território do Estado de São Paulo foi dividido em 34 Unidades Regionais: três 

Regiões Metropolitanas; nove Aglomerações Urbanas e 22 Microrregiões (Mapas 2 e 3). 
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Mapa 2 - Rede Urbana Paulista. 1999 

 

Fonte: Estudo da morfologia e hierarquia funcional da rede urbana paulista e regionalização do Estado 

de São Paulo – Extrato - Documento 2 - Resultados (2011). 
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Mapa 3 - Morfologia e Hierarquia da Rede Urbana Paulista. 2010 

 

Fonte: Estudo da morfologia e hierarquia funcional da rede urbana paulista e regionalização do Estado 

de São Paulo – Extrato - Documento 2 - Resultados (2011). 
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O conceito de aglomeração urbana adotado naquele estudo fundamenta-se no 

reconhecimento e análise de fatos urbanos caracterizados “[...] pela concentração de população, 

relevância econômico-social e forte articulação, explicitados em uma mancha urbana 

conurbada, ou com forte tendência à conurbação, e em intensos fluxos de pessoas, bens e 

serviços” (SÃO PAULO, 2011, p. 17). 

O conceito de aglomeração urbana contempla ainda: 

 

 

[...] a existência de relações funcionais, representadas pelas trocas funcionais 

entre municípios, identificadas por deslocamentos pendulares, motivados por 

acesso à escola e ao trabalho, bem como pelo acesso aos serviços de saúde. 

Também contemplou a identificação/presença de municípios-polo e de 

subpolos, que estruturam as relações de interação e/ou integração funcional 

com os centros urbanos de sua área de influência (SÃO PAULO, 2011, p. 28). 

 

 

A AU de Araçatuba é assim classificada pois existem continuidades espaciais entre 

Araçatuba e as cidades menores que a circundam, identificando-se o “[...] conjunto de funções 

polarizadoras que Araçatuba desempenha, articulando conjuntos de cidades em relações de 

subordinação ou complementaridade em diferentes aspectos da vida econômica e social dos 

entornos onde se encontram inseridas” (IPEA; IBGE; UNICAMP; SEADE, 2001). Segundo 

Sposito (2004a e 2004b), a continuidade espacial é caracterizada pelas interações espaciais 

entre áreas territorialmente descontínuas. 

A identificação e caracterização das AUs do Estado evidenciaram diferenças 

importantes entre elas, as quais se associam ao tipo de inserção econômica e urbana, 

destacando-se: o tamanho da cidade central e a densidade demográfica do núcleo e dos centros 

urbanos do entorno; a estrutura ocupacional; a integração entre os núcleos urbanos que a 

compõem; os deslocamentos de população entre o núcleo e a periferia; e as diferenças de 

natureza físico-territorial (SÃO PAULO, 2011). 

Com a inclusão do município de Guararapes, a AU de Araçatuba passou a contar com 

três municípios, sendo que Araçatuba, polo deste recorte territorial, ascendeu na classificação 

hierárquica à função de centro regional, como verifica-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Aglomeração urbana de Araçatuba. 1999 e 2009 

Rede Urbana 1999 Rede Urbana 2009 

Municípios Classificação Municípios Classificação 

Araçatuba Centro sub-regional 1 Araçatuba Centro regional 

Birigui - Birigui - 

Guararapes - 

No. de municípios 2 No. de municípios 3 

Fonte: Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Regional; EMPLASA; SEADE 

(SÃO PAULO, 2011, p. 42). 

 

A AU de Araçatuba é composta pelos municípios de Araçatuba, Birigui e Guararapes, 

indicados no Mapa 4 com seus respectivos perímetros urbanos. Nesta tese, no entanto, como já 

destacado, trataremos especificamente da expansão de duas cidades que compõem essa AU: 

Araçatuba e Birigui. Isso se explica pelo fato dessas cidades apresentarem, ao longo do tempo, 

um nível de complexificação em suas estruturas espaciais não observado na cidade de 

Guararapes, além de aspectos relacionados à sua complementaridade de funções, à sua 

continuidade espacial e uma continuidade territorial em formação, com processos de 

segregação socioespaciais muito interessantes como objetos de estudo.  

Afora a classificação de municípios em aglomerações urbanas, existem outros estudos 

do IBGE, dentre os quais destaca-se a pesquisa denominada “Regiões de Influência de Cidades 

– REGIC 2007” (IBGE, 2008), que aponta, para além do critério demográfico, a importância 

das funções urbanas desempenhadas. Segundo esse estudo, Araçatuba foi identificada como 

Capital Regional C7, uma classificação baseada nos níveis de centralidade da rede urbana 

brasileira, a partir das seguintes características: população; PIB Municipal; Valor Adicionado 

(VA) em atividades econômicas; e conforme sua centralidade em pontos como a gestão pública 

federal e estadual, gestão de empresas privadas, comércio, serviços e rede bancária, entre 

outros. Birigui, por sua vez, foi classificada neste estudo como Centro de Zona A. 

 

 
7 A REGIC classificou as cidades brasileiras nos seguintes níveis e subníveis: Metrópoles (Grande 

Metrópole Nacional, Metrópole nacional e Metrópole), Capitais Regionais (A, B e C), Centros sub-

regionais (A e B), Centros de Zona (A e B) e Centro Local. 
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Mapa 4 – Aglomeração Urbana de Araçatuba. 2018 

 

Fonte: IBGE (2010); Secretaria de Obras de Birigui (2018). 
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Além da classificação de municípios em aglomerações urbanas, há novos estudos do 

IBGE (2016 e 2017) que rediscutem posicionamentos acerca dos processos de regionalização 

no país. Para além do critério demográfico, é importante considerar as funções urbanas 

desempenhadas. Assim, as Regiões Geográficas Imediatas têm na rede urbana o seu principal 

elemento de referência.  

Segundo Whitacker (2019, p. 51), 

 

 

embora possa se esperar que as dimensões das áreas de influência desses 

centros variem em proporção razoável ao estrato que ocupam na hierarquia 

urbana, isso não acontece, porque se trata de uma diversidade urbana atrelada 

a diferentes formações socioespaciais, o que está explicitado na mais recente 

proposta de regionalização do território brasileiro, intitulada “Divisão regional 

do Brasil em regiões geográficas imediatas e regiões geográficas 

intermediárias”.  

 

 

Nesse recorte das Regiões Geográficas Imediatas e Intermediárias, a região torna-se 

uma construção do conhecimento geográfico fundamentada na dinâmica dos processos de 

transformação ocorridos nas últimas décadas e instrumentalizada a partir de elementos 

concretos (rede urbana, classificação hierárquica dos centros urbanos, detecção dos fluxos de 

gestão, entre outros), capazes de distinguir espaços regionais em escalas adequadas (IBGE, 

2017). Sobre esse aspecto, podemos acrescentar a visão de Haesbaert (2004), a partir da qual o 

território não pode ser analisado somente pela fixidez e estabilidade, incorporando o movimento 

(fluxos) e as diferentes formas de mobilidade. Sendo assim, ele não seria somente um território-

zona, mas também um território-rede.  

As Regiões Geográficas Imediatas são estruturadas a partir de centros urbanos próximos 

para a satisfação das necessidades imediatas das populações: compras de bens de consumo 

duráveis e não duráveis; trabalho; serviços de saúde e educação; e prestação de serviços 

públicos, como postos de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do 

Ministério do Trabalho e de serviços judiciários, entre outros. Enquanto as Regiões Geográficas 

Imediatas têm na rede urbana o seu principal elemento de referência, as Regiões Geográficas 

Intermediárias organizam o território, articulando as Regiões Geográficas Imediatas por meio 

de um polo de hierarquia superior diferenciado a partir dos fluxos de gestão (privados e 

públicos) e da existência de funções urbanas de maior complexidade (IBGE, 2017). 
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Percebemos que essa nova proposta de regionalização, elaborada em substituição à 

divisão do Brasil em micro e em mesorregiões geográficas, foi fundamentada pela estrutura da 

rede urbana, considerando-se as diferentes escalas de articulação urbano-regionais. Sobre essa 

questão, Whitacker (2019, p. 52), em recente projeto de pesquisa, destaca que  

 

 

ao longo dos últimos anos, cada vez mais, as cidades apresentam 

características relevantes no que se refere à configuração espacial, sendo 

caracterizadas, em alguns casos, como núcleos urbanos que conformam 

aglomerações urbanas por meio de continuidade territorial e espacial. Nesse 

aspecto, vale observar que em algumas situações, como aquelas verificadas 

no âmbito das áreas de concentração de população, dos arranjos populacionais 

ou das aglomerações urbanas identificadas em estudos que contemplam a 

temática, a análise da dinâmica urbana deverá considerar uma escala mais 

ampla que os limites político-administrativos dos municípios.  

 

 

Segundo esse estudo do IBGE (2017), Araçatuba é considerada uma Região Geográfica 

Imediata que, inicialmente, apresentava mais de 25 municípios, a partir da qual foram 

identificadas outras centralidades que articulam uma sub-região (Mapa 5).   
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Mapa 5 - Região Imediata de Articulação Urbana de Araçatuba/SP-Região Geográfica 

Imediata de Araçatuba/SP e Região Geográfica Imediata de Birigui/SP-Penápolis/SP 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia (IBGE, 2017, p. 28). 

 

De acordo com esse estudo, as chamadas Regiões Intermediárias de Articulação Urbana 

são aquelas que tivessem mais de uma Capital Regional no REGIC 2007, e que “poderiam dar 

origem a mais de uma Região Geográfica Intermediária, desde que cada Região Geográfica 

Imediata se articulasse com pelo menos outra Região Geográfica Imediata” (Mapa 6). Segundo 

essa concepção, Araçatuba é considerada uma Região Imediata de Articulação Urbana, formada 

por 44 municípios (IBGE, 2017, p. 34).  
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Mapa 6 - Região Geográfica Intermediária de São José do Rio Preto/SP e Araçatuba/SP 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia (IBGE, 2017, p. 35). 

 

O território-zona, assim denominado por Haesbaert (2004), um território contínuo 

identificado quando os fluxos e fixos se localizam em um espaço ininterrupto e homogêneo, é 

também representado pelos arranjos populacionais, uma área contínua de municípios que 

apresentam elementos imóveis/fixos, que são conurbados e que apresentam fluxos de 

deslocamento cotidiano para trabalho e estudo, em uma porção relativamente coesa do território 

(IBGE, 2016). 

Arranjos populacionais e concentrações urbanas foram objetos do estudo “Arranjos 

populacionais e concentrações urbanas no Brasil” (IBGE, 2016), quando dois enfoques foram 

adotados: o primeiro refere-se aos arranjos populacionais propriamente ditos, tendo como 

finalidade apreender dinâmicas de mobilidade populacional, enquanto o segundo considera o 

conceito de concentrações urbana, termo geral que suplanta, como escala de urbanização, as 

noções de arranjos populacionais e de municípios isolados. Concentração urbana então refere-

se “a unidades urbanas que impelem ao movimento um volume cada vez maior de pessoas, que 

veem, nos médios e grandes centros, oportunidades de trabalho e estudo, compatíveis com os 

novos padrões econômicos do capitalismo contemporâneo” (IBGE, 2016, p. 19). 



53 
 

Ainda segundo esse estudo do IBGE (2016, p. 35), 

 

os Arranjos Populacionais acima de 100 000 habitantes possuem a 

urbanização como principal processo indutor da integração dos municípios. 

Como estes estão diretamente relacionados ao fenômeno urbano e suas 

dinâmicas, decidiu-se nomeá-los de Concentrações Urbanas. As 

concentrações urbanas foram assim definidas: Municípios Isolados (são 

considerados municípios isolados aqueles que não participam de arranjos 

populacionais) e Arranjos Populacionais, ambos com população acima de 100 

000 habitantes. Esses arranjos apresentam alto grau de integração entre os 

municípios componentes, em particular com o núcleo, possuindo grande 

tamanho populacional e podendo ter manchas de urbanização que resultam da 

expansão de uma ou mais cidades, formando conurbações com formas 

variadas.  

 

 

De acordo com essa concepção, tanto Araçatuba quanto Birigui são consideradas como 

médias concentrações urbanas, sendo que Araçatuba é considerado um município isolado, 

enquanto Birigui é classificado como um arranjo populacional (Mapa 7). Ressalvamos que, 

nesse estudo, “são consideradas Concentrações Urbanas os arranjos populacionais e os 

municípios isolados com mais de 100 000 habitantes. Os municípios isolados são aqueles que 

não fazem parte de arranjos populacionais” (IBGE, 2016, p. 39). E que são consideradas médias 

concentrações urbanas os municípios isolados e os arranjos populacionais acima de 100 000 a 

750 000 habitantes, casos de Araçatuba e de Birigui, separadamente.  
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Mapa 7 - Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas em São Paulo 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia (IBGE, 2016, p. 139). 

 

 

Dada essa multiplicidade de novas visões, independentemente do conceito a ser 

escolhido, é fundamental saber que “a região é circunstanciada, historicamente, como uma 

articulação espacial por meio dos diferentes sujeitos sociais que nela estão inseridos – e se 

inserem também” (IBGE, 2016, p. 22). Escolher uma das formas de regionalização, portanto, 

não invalida as outras, tendo em vista que as razões que levaram à elaboração de cada uma e as 

finalidades que orientaram tais iniciativas não foram mesmas. É possível escolher a que se 

mostrar mais adequada para determinado objetivo, deixando claros os pressupostos assumidos 

e os objetivos a serem alcançados. Assim, faz-se necessário utilizar todos esses modos de 
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recortar o território para dar conta da complexidade espacial que envolve as estruturas urbanas 

contemporâneas, caso do recorte desta tese: Araçatuba e Birigui. 

 

 

1.4. ARAÇATUBA E BIRIGUI: FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL  

 

As cidades de Araçatuba e de Birigui tiveram suas origens relacionadas à expansão da 

cafeicultura e da rede ferroviária, no início do século XX. Ghirardello (2002) ressalta o 

importante papel da ferrovia na constituição da expansão territorial urbana das cidades que 

foram sendo formadas ao longo da Companhia Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (CEFNOB), 

neste período, pois a ferrovia chegou às cidades do noroeste paulista antes do que as primeiras 

aglomerações urbanas. Em 1908 foi inaugurada a estação ferroviária de Araçatuba (Figura 1). 

 

Figura 1 – Estrada de Ferro Noroeste do Brasil com a Estação de Araçatuba 

 

Fonte: Acervo Câmara Municipal de Araçatuba (2018). 

 

O início do século XX corresponde a um período histórico da expansão capitalista no 

Brasil, no qual se estabelecem as condições para a transição de uma sociedade eminentemente 

rural para outra estruturada em relações sociais apoiadas, principalmente nas economias urbana 

e industrial (CANO, 2010). Reis Filho (1997) salienta que nesse momento, a ocupação e a 

comercialização de terras passaram a vigorar como um importante empreendimento 
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empresarial no Estado de São Paulo, tendo em vista a grande rentabilidade resultante dessa 

atividade.  

Boscariol (2011) alega que, sob o discurso do desenvolvimento, percebe-se a ação do 

Estado criando condições favoráveis à realização de negócios, com a comercialização de terras 

pelas elites locais. Naquele momento, quem exercia o papel de poder político e econômico local 

e fazia a intermediação com as esferas estadual e federal do Estado eram, majoritariamente, os 

grandes proprietários de terra.   

Segundo Pedon (2005), uma das figuras proeminentes no contexto do que veio a se 

constituir como a Noroeste Paulista foi Manoel Bento da Cruz. Como enviado de agentes 

públicos e privados de São Paulo e Rio de Janeiro - capitais da província e da federação 

respectivamente, já estava na região, em 1905. Em um primeiro momento, Bento da Cruz, 

advogado, apresentou-se como defensor dos direitos de propriedade para as famílias dos antigos 

posseiros que ocuparam a região. Em 1912, Manoel Bento da Cruz fundou a “The San Paulo 

Land, Lumber & Colonization Company”, com o objetivo de parcelar e comercializar terras 

nessa área noroeste do estado, transformando a apropriação, o loteamento e a comercialização 

de terras em atividade profissional.  

 

[...] A escala do parcelamento agora seria outra, de cunho francamente 

empresarial, e em 12 de outubro de 1912 é criada a ‘The San Paulo Land, 

Lumber & Colonization Company’ – Companhia de Terras, Madeiras e 

Colonização São Paulo. São sócios majoritários na empresa o coronel Manoel 

Bento da Cruz, Presciliano Pinto de Oliveira, o inglês James Mellor e o 

escocês Robert Clark. O capital da sociedade, em boa parte inglês, foi 

instituído com o valor de 800:000$000, divididos por 8.000 ações 

integralizadas (GHIRARDELLO, 2002, p. 84). 

 

 

Com a estrada de ferro, que trazia os imigrantes como mão-de-obra necessária à 

cafeicultura, ao mesmo tempo em que favorecia o escoamento do produto para exportação, o 

chamado ciclo do café aconteceu na região, especialmente entre 1919 e 1929 (BARBOSA, 

1970). Com a expansão da cultura do café em meados da década de 1920, a Zona Noroeste 

Paulista era vista como sonho de enriquecimento por pessoas de várias regiões do Brasil e do 

mundo. Falleiros (1999) destaca que milhares de nordestinos se deslocaram para a região para 

trabalhar na derrubada da floresta e construção da ferrovia, ali ficando por toda a vida. 

Bini (2010) destaca que o processo de ocupação dessa região ocorre com a 

intensificação dos conflitos entre os indígenas e os homens brancos e afirma que “em 1904, 
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com o lançamento do decreto de concessão de construção de uma ferrovia de ligação ao Mato 

Grosso a partir de Bauru, a caça aos caingangues e a limpeza do futuro caminho dos trilhos se 

inicia de forma rápida e sanguinária” (BINI, 2010, p.126). Segundo Zampieri (1976), em 1908, 

Birigui era uma “chave”8 na clareira da mata, situada entre os quilômetros 259 e 261, utilizada 

como ponto de parada de locomotivas.  

 

Araçatuba 

Segundo Barbosa (1978), após a crise de 1929, devido ao processo de baixa em seu 

preço, o café perdeu importância relativa dentro da economia nacional e, no caso de Araçatuba, 

passou a dividir o posto de principal produto comercializado com outros produtos agrícolas, 

como o algodão, na década de 1930.  

Com essa reordenação na divisão territorial do trabalho, dado o novo circuito 

algodoeiro, grandes indústrias de beneficiamento se instalaram na cidade. “A superestrutura 

capitalista está melhor organizada quando se trata da jovem cultura algodoeira, do que quando 

se relaciona com a tradicional cultura do café” (MONBEIG, 1998, p. 301). Anderson Clayton, 

SANBRA, Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, Saab S.A. e algumas cooperativas – 

japonesas principalmente - construíram suas fábricas em quase todos os municípios da região 

de Araçatuba nessa época e, além de beneficiar o algodão, produziam óleo, tecidos e 

exportavam seus produtos em grande escala. Capitais americanos, ingleses, japoneses e 

brasileiros foram investidos de forma substancial na produção do algodão (REGO, 1990).  

Ainda segundo Rego (1990), diversificou-se o meio técnico na região, passando a haver 

uma maior necessidade de mão-de-obra e de mercadorias básicas para consumo; cresceu o 

número de unidades beneficiadoras de produtos agropecuários e fábricas de alimentos durante 

a década de 1930; e culturas alimentares intercaladas ao algodão - principalmente arroz, feijão, 

milho, pecuária leiteira, avicultura e suinocultura – passaram a ser cultivadas pelos proprietários 

rurais, para a subsistência e abastecimento da demanda regional com o excedente.  

Os Estados Unidos, percebendo o aumento do volume de seus estoques de algodão e a 

grande colheita nos países produtores, adotaram uma política agressiva de exportação em 1944, 

gerando uma redução dos preços internacionais e inibindo as perspectivas futuras dos paulistas 

em relação a essa cultura (REGO, 1990).  

 
8 A chave era a denominação popular utilizada para os locais onde estavam instalados os aparelhos de 

mudança de via que permitiam o desvio, a partir da linha tronco, para ramais que serviam para o 

abastecimento de água ou mesmo para uma composição aguardar a passagem de outra que vinha em 

sentido contrário (GHIRARDELLO, 2002). 
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Com a crise da cotonicultura, a pecuária bovina se estabeleceu como a cultura 

hegemônica, abrindo-se espaço para um novo ciclo produtivo que estruturou uma rede de poder 

regional. Na política, a partir da década de 1940, a elite pecuarista local passou a eleger seus 

deputados e prefeitos, encaminhando sem empecilhos as atividades do poder público na região 

(BINI, 2010). 

Costa e Wong (1982) lembram que se formou na região de Araçatuba o maior rebanho 

do Estado de São Paulo, passando a exercer influência fundamental no preço de bovinos em 

peso de abate em todas as praças do país, popularizando Araçatuba como a “capital do boi 

gordo”. Mas segundo Pinheiro (1980), o que se configurava naquele momento era a especulação 

fundiária. À espera da valorização de suas terras e de atividades com melhores custos de 

oportunidade, os produtores mantinham áreas apresentando aproximadamente um boi para cada 

dois hectares. Reflexo dessa subocupação, bem como do fato da pecuária ser uma atividade que 

necessita de pouca mão-de-obra, é que no decorrer da década de 1950 o crescimento 

populacional da região passou a se desacelerar (COSTA; WONG, 1982).  

De acordo com Vasconcelos (1992), na década de 1970 estabeleceu-se na região de 

Araçatuba o cultivo de cana-de-açúcar, motivado principalmente pelo Programa Nacional do 

Álcool (ProÁlcool). De 1980 a 1986, a área regional plantada com cana passou de 15 mil 

hectares para 110 mil hectares. Reflexo principalmente da expansão destinada à lavoura 

canavieira, que requeria alta quantidade de mão-de-obra, principalmente no período da colheita, 

na região de Araçatuba, 25 municípios tiveram aumento em sua população total, e 36 tiveram 

aumento de sua população urbana entre 1980 e 1998. 

Passada a década de 1990, considerada insatisfatória em relação aos baixos preços e à 

comercialização do álcool, no início dos anos 2000 e com a subida do preço do petróleo, 

retomou-se o álcool combustível como alternativa energética para os transportes automotivos 

no Brasil e no mundo. Adicionado ao declínio do preço da arroba do boi, iniciou-se um processo 

mais intenso de deslocamento do gado bovino para pastagens do Centro-Oeste e Norte do país. 

Dessa forma, a Região Administrativa de Araçatuba, aumentou a área de produção de cana de 

200 mil hectares em 2001 para 398 mil hectares em 2006. Para processar esse montante de cana, 

no oeste paulista, somente nessa década, até 2007, foram construídas 29 usinas de açúcar e 

álcool (REGO, 1990). 

Todo esse processo contribuiu para um aumento populacional mais vigoroso na região 

entre 2000 e 2007. Crescendo 1,41% ao ano, taxa maior que a do Estado de São Paulo como 

um todo (que cresceu 1,10% ao ano), a população da Região Administrativa de Araçatuba 

aumentou sua representação na população paulista, estancando o ciclo de esvaziamento 
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populacional que se apresentou de 1950 a 2000 (VASCONCELOS, 1992).  

As Figuras 2 a 5 são plantas do arruamento da Araçatuba nos anos de 1928, 1941, 1953 

e 1970, respectivamente. São registros históricos que apontam os vetores de crescimento da 

cidade ao longo de mais de cinco décadas. A Figura 2, por exemplo, mostra um crescimento 

ainda incipiente para “além da linha”, em direção ao norte de Araçatuba, setor estigmatizado 

simbolicamente como o mais pobre da cidade, imagem que prevaleceu por muitos anos. 

Percebemos ainda a maior expansão urbana ocorrendo em direção ao setor sul da cidade. 

   

Figura 2 – Araçatuba. Registro Histórico Área Urbana. 1928 

 

Fonte: Acervo Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Araçatuba (2018). 

 

Figura 3 – Araçatuba. Registro Histórico Área Urbana. 1941 

 

Fonte: Acervo Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Araçatuba (2018). 
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Figura 4 – Araçatuba. Registro Histórico Área Urbana. 1953 

 

Fonte: Acervo Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Araçatuba (2018). 

 

Figura 5 – Araçatuba. Registro Histórico Área Urbana. 1970 

 

Fonte: Acervo Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Araçatuba (2018). 
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Birigui 

Em 1911, o imigrante português Nicolau da Silva Nunes fundou o povoado de Birigui. 

Como dito anteriormente, foi preponderante o papel da ferrovia na constituição das cidades que 

foram sendo formadas ao longo da CEFNOB (Figura 6). Ghirardello (2002) afirma que, após o 

arruamento e a construção de infraestrutura básica, o núcleo urbano de Birigui passou a 

centralizar as atividades de compra e venda de terras, uma vez que passou a ser sede da The 

San Paulo Land, Lumber & Colonization Company. 

 

Figura 6 – Birigui. Estação Ferroviária e armazém. Foto da Companhia The San Paulo 

Land, Lumber & Colonization. 1914 

 

Fonte: Estações Ferroviárias do Brasil. Disponível em: 

<http://www.estacoesferroviarias.com.br/b/fotos/birigui14.jpg>. Acesso em: Mar. 2019. 

 

O fracionamento da terra, presente nas primeiras propriedades, foi intensificado em 

1925 com a chegada dos japoneses, que se dedicaram à produção do algodão, e se ampliou 

ainda mais após a crise de 1929. Como mostram os dados do Censo Agrícola de 1940, Birigui 

apresentava uma particularidade com relação ao tamanho das propriedades rurais, com uma 

média de 48 ha por unidade agrícola, enquanto que municípios vizinhos, como Araçatuba, 

apresentavam uma média de 70 ha por unidade agrícola (CÍCERO, 2011). 

Importante salientar a importância da cultura cafeeira para o posterior desenvolvimento 

da indústria, como destaca Cícero (2011, p. 70): 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/b/fotos/birigui14.jpg
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Percebemos que, mesmo indiretamente, a cultura do café no interior do estado 

criou condições que favoreceram o desenvolvimento da indústria, em que 

destacamos: a construção das estradas de ferro e a constituição de núcleos 

urbanos; formação de mão-de-obra assalariada; difusão da energia elétrica, 

necessária para as máquinas de beneficiamento do café, dentre outros fatores. 

 

 

Ao longo das décadas de 1950 e 1960, a população rural de Birigui passou a se 

concentrar cada vez mais na cidade. De acordo com os censos demográficos, de 1950 a 1970, 

a população urbana de Birigui saltou de 12.550 habitantes para 27.330 habitantes, enquanto a 

população rural caiu de 18.468 habitantes para 7.887 habitantes (IBGE, 2010), revelando a 

intensificação do êxodo rural na segunda metade do século XX, o que aumentou a 

disponibilidade de mão de obra na cidade.  

A presença dos imigrantes também beneficiou o desenvolvimento da atividade 

industrial em Birigui. Destacou-se o papel daqueles que trouxeram de seus países de origem o 

saber fazer técnico, e com isso deram início às pequenas empresas artesanais e industriais 

(SELINGARDI-SAMPAIO, 2009). Uma primeira explicação para o surgimento da indústria de 

calçados, em particular, foi dada por Zampieri (1976), que elencou como fatores favoráveis: a 

presença do pequeno capital; a ação do Banco do Brasil; a disponibilidade de mão de obra de 

origem rural; e a rede rodoviária existente. E é nesse contexto que a indústria ligada ao setor 

calçadista passou a se desenvolver em Birigui, principalmente a partir das décadas de 1970 e 

1980, ganhando expressividade em âmbito nacional (CÍCERO, 2011).  

Tanto em Araçatuba quanto em Birigui, o que é entendido como centro da cidade 

coincide com seus núcleos originais de povoamento. Segundo Whitacker (2019, p. 25), “esse 

núcleo, porém, não será o centro da cidade enquanto um processo de distinção espacial não 

permitir que se abalize o que é o centro do que não o é, ou seja, o conjunto da cidade”. 

A disposição da frente da estação de trem levou a um lento processo de diferenciação 

socioespacial, reforçando uma distinção urbanística e socioeconômica entre o núcleo original 

de povoamento, constituindo o centro da cidade, e as demais áreas urbanas ou periurbanas 

(WHITACKER, 2019). Em alguns casos, essa distinção perdura até os dias atuais, como vemos 

em Pinheiro e Bodstein (1997, p. 115), que nos trazem essa visão acerca da cidade de Araçatuba: 

  

 

Já havia o traçado do patrimônio, centrado na então Praça Cristiano Olsen, 

hoje Praça Rui Barbosa. A expressão ‘’Patrimônio’’ significava um lugar onde 
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se desenvolvia a pequena vila. E esta começou a ser dividida pelos trilhos em 

parte de ‘’lá’’ e parte de ‘’cá’’. 

Isso gerou um preconceito contra o lado de lá, porque a linha estrangulou 

durante décadas a região de lá, que geograficamente é a zona Norte da cidade. 

Historicamente, em nada se poderia desprezar toda essa área norte, hoje maior 

que a área sul.  

 

 

Nos primórdios da vila, aquela região tinha uma baixada alagadiça, que se tornava 

intransitável quando chovia. Não obstante e canalização feita já na metade do século, na 

Avenida João Arruda Brasil, por muitos anos conhecida como a ‘’baixada do Mercadão’’ 

(PINHEIRO; BODSTEIN, 1997). 

Nas cidades de Araçatuba e de Birigui, o centro da cidade é também a parcela mais 

antiga do núcleo original de povoamento. Em ambos os casos, há o reconhecimento de seu valor 

histórico, tendo-se mantido, ainda que parcialmente, a conformação de um conjunto 

arquitetônico perceptível na paisagem urbana. Em Araçatuba há essa preservação, ainda que 

parcial. Algumas iniciativas foram tomadas nesse sentido, como o tombamento das seguintes 

edificações pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico (CONDEPHAAT): Centro Cultural Ferroviário (antiga Oficina de Locomotivas da 

CEFNOB) e Museu Histórico e Pedagógico “Marechal Cândido Rondon” (antiga “casa do 

engenheiro”, localizado na antiga Vila Ferroviária, composta por 30 casas onde moravam os 

trabalhadores que construíram a ferrovia em Araçatuba) (MUSEUS FERROVIÁRIOS SP, 

2019). 

Outros importantes edifícios foram tombados pelo município de Araçatuba, como a 

Casa da Cultura “Adelino Brandão” (atual sede da Secretaria Municipal de Cultura); o Museu 

Araçatubense de Artes Plásticas (MAAP); e o Teatro Municipal “Castro Alves” 

(ARAÇATUBA, 2018). 

No município de Birigui foi criada uma lei em 2019 (Lei no. 6.758, de 22 de agosto de 

2019), que “dispõe sobre a proteção do patrimônio cultural e natural de Birigui e cria o Conselho 

Municipal do Patrimônio Cultural” (BIRIGUI, 2019d). Só a partir da então criação desse 

conselho é que se passou a providenciar processos de tombamento de bens culturais pelo 

município.  

A pouca valorização do patrimônio histórico decorre de alguns aspectos que foram 

elencados por Whitacker (2019, p. 26): 
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a) à celeridade e intensidade com que se efetivaram transformações 

econômicas, materializadas em novas formas espaciais; b) à rápida 

obsolescência das configurações pretéritas (a aceleração, como entendida por 

SANTOS, 1993b; 1996); c) à raridade ou rarefação das infraestruturas, em 

especial, daquelas que influenciam a acessibilidade.  

 

 

Um acontecimento de 2019 ilustra essa pouca conscientização sobre a importância do 

patrimônio histórico construído: a proposta do poder público municipal de demolição da 

plataforma da Estação Ferroviária de Araçatuba, em prol de uma suposta melhoria da 

mobilidade urbana da cidade e da intenção de conectar as “duas Araçatubas”, a cidade 

localizada “antes da linha” com aquela existente “depois da linha”. Proposta essa que foi 

imediatamente rechaçada pela maior parte da população local, com vários pedidos de 

tombamento tendo sido registrados por moradores da cidade, o que ocasionou um recuo por 

parte do poder público em relação a essa intenção (ZAMBON, 2019). Na década de 1980, em 

quadras próximas a esse local, foi implantado o chamado “calçadão” de Araçatuba, um conjunto 

de ruas que se tornaram exclusivas para o uso de pedestres.  

Segundo Whitacker (2019, p. 28), na dimensão interna ao centro da cidade, 

 

 

sua área core se destacou com os calçadões e com a presença de empresas do 

setor financeiro, lojas de departamentos e estabelecimentos comerciais 

tradicionais, voltados à população de maior poder aquisitivo, somados a 

escritórios de grandes empresas públicas e privadas. A localização desses 

estabelecimentos foi influenciada pela rua de pedestres, e esta, por sua vez, foi 

implantada levando-se em conta tais atividades. Paulatinamente, com o passar 

dos anos, casas comerciais direcionadas a segmentos de menor poder 

aquisitivo vêm passando a ocupar (embora não exclusivamente) esse centro, 

mormente desde os anos 1990 e 2000. 

 

 

As questões relacionadas aos centros tradicionais, centros consolidados e suas relações 

com os núcleos originais das cidades, nos falam sobre formas e processos na formação 

socioespacial das cidades. Whitacker (2019, p. 6) aponta a importância em analisarmos relações 

entre mudanças na estrutura espacial, na forma urbana e nos processos apontados como de 

diferenciação socioespacial, relacionando-os especialmente a dois tipos de cidades médias: 

 

[...] um tipo no qual predomina um padrão compacto, monocêntrico e 

que guarda coincidência entre a definição de cidade e a ocorrência da Cidade 

Média; um outro no qual predomina, de modo relativo e relacional, a dispersão 

urbana, a multicentralidade e/ou a policentralidade e no qual os 
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deslocamentos, as interações e alguns elementos da vida cotidiana e das ações 

dos agentes ocorrem num plano mais alargado, envolvendo aglomerações 

urbanas que seriam, estas, o próprio nó da rede. 

 

 

Entendemos que o caso de Araçatuba e Birigui faça parte dessa segunda classificação 

de cidades médias, pois o estudo de suas formações socioespaciais revela processos de 

dispersão urbana, multicentralidade e policentralidade, num quadro que deve ser analisado no 

conjunto das duas cidades, por meio de suas relações de hierarquia, complementaridade e 

continuidade espacial.   
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2. ARAÇATUBA E BIRIGUI: COMPLEMENTARIDADE E HIERARQUIA 

 

Neste capítulo, apresentamos informações gerais, tais como dados demográficos, 

Produto Interno Bruto (PIB) e informações sobre os setores agropecuário, industrial, comercial 

e de serviços, de Araçatuba e de Birigui. O que pretendemos aqui é tratar de complementaridade 

e hierarquia, por meio dos perfis funcionais das duas cidades. Retomamos informações 

apresentadas no Capítulo 1 com o objetivo de reforçar elementos importantes para se 

compreender os processos espaciais e econômicos que revelam as formas de articulação entre 

elas. 

 

2.1. ATIVIDADES ECONÔMICAS E PAPÉIS REGIONAIS  

 

Iniciando a análise a partir da primeira década dos anos 2000, momento no qual 

Araçatuba cresceu como polo agroindustrial de bioenergia, novas usinas de açúcar e álcool se 

instalaram, bem como empresas que prestavam serviços ou fabricavam produtos para as usinas 

e destilarias. Além disso, Araçatuba passou a contar com o maior porto de hidrovia Tietê-

Paraná. Por estar na rota do gasoduto Brasil-Bolívia, também oferece gás natural como opção 

de energia.  

Localizada no centro geográfico da hidrovia Tietê-Paraná, Araçatuba possui um dos 

maiores terminais hidroviários construídos pela Companhia Energética de São Paulo (CESP), 

o Porto Fluvial Pio Prado, junto ao qual foi implantado o Distrito Industrial Parque Portuário, 

onde se instalou, por sua vez, o Estaleiro Belconav, para construção de barcaças para a 

Companhia Nacional de Navegação.  

Em 2006 uma incubadora de empresas foi instalada em Araçatuba, mantida pela 

prefeitura. Em 2018 foi inaugurada a Incubadora de Base Tecnológica Startup, também sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do 

Trabalho de Araçatuba (SMDERT) (DIAS, 2018). 

Dois shopping centers, o Araçatuba Shopping (com 70 lojas) e o Praça Nova Araçatuba 

(com 130 lojas), além de um centro de compras, o MultiShop (com 40 lojas), atendem não 

apenas à população local, mas também pessoas de outros municípios.  

Segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE, 2018), da 

totalidade dos empregos formais em Araçatuba em 2018, apenas 5,02% estavam no setor da 

construção civil e 1,67% no setor agropecuário; enquanto 16,38% estavam na indústria e 
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76,93% no setor de comércio e serviços. 

Vale retomar, nesse momento, algumas informações sobre Araçatuba apresentadas pela 

“Regiões de Influência de Cidades – REGIC 2007” (IBGE, 2008), que tem por objetivo 

identificar a classificar os pontos da rede urbana brasileira em função de suas posições 

hierarquizadas, a partir de sua importância como centros de gestão do território, da intensidade 

e dos níveis de relacionamento que exercem entre si e da dimensão da região de influência de 

cada um a partir dessas relações. Araçatuba é classificada como Capital Regional C, alinhada a 

outras 70 cidades brasileiras que estão nessa categoria, com “[...] com capacidade de gestão no 

nível imediatamente inferior ao das metrópoles, têm área de influência de âmbito regional, 

sendo referidas como destino, para um conjunto de atividades, por grande número de 

municípios” (IBGE, 2008, p. 11). A classificação C refere-se à subdivisão atribuída a essas 

capitais regionais A, B e C, tendo por base o porte demográfico e a intensidade de 

relacionamento com outros centros9 (Quadro 2).   

O município de Araçatuba comanda um conjunto de 43 cidades de sua região mais 

próxima: um Centro Sub-Regional B, dois Centros de Zona A, quatro Centros de Zona B e 36 

Centros Locais que, juntos, agregam mais de 777 mil habitantes (IBGE, 2018). 

 

Quadro 2 – Araçatuba. População Urbana, PIB e Centros Urbanos sob Influência 

 Araçatuba 

Criação do município 7 de dezembro de 1911 

População estimada (IBGE, 2018) 195.874 

População total (2010) 181.579 

População urbana (2010) 176.070 

PIB per capita anual (2014) R$ 35.700,74 

IDH (2010) 0,788 

Classificação na REGIC 2007 (2008) Capital Regional C 

Centros urbanos sob influência Bento de Abreu (SP), Bilac (SP), Braúna (SP), Brejo Alegre 

(SP), Clementina (SP), Gastão, Vidigal (SP), Glicério (SP), 

Nova Luzitânia (SP), Sto. Antônio do Aracanguá (SP), Sud 

Mennucci (SP), Turiúba (SP), Valparaíso (SP), Auriflama (SP) 

, Guzolândia (SP), General Salgado (SP) , Magda (SP), Nova 

Castilho (SP), Guararapes (SP), Rubiácea (SP), Birigui (SP) , 

Buritama (SP), Coroados (SP), Gabriel Monteiro (SP), Lourdes 

 
9 “O número de relacionamentos é calculado como o número de vezes em que, no questionário da 

pesquisa, o centro foi mencionado como destino” (REGIC, 2008, p. 11).  
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(SP), Piacatu (SP), Santópolis do Aguapeí (SP). Zacarias (SP), 

Penápolis (SP) , Alto Alegre (SP), Avanhandava (SP), Barbosa 

(SP), Luiziânia (SP), Andradina (SP) , Castilho (SP), Guaraçaí 

(SP), Lavínia (SP), Mirandópolis (SP), Murutinga do Sul (SP) 

Nova Independência (SP), Pereira Barreto (SP), Ilha Solteira 

(SP), Itapura (SP), Selvíria (MS) 

Fonte: IBGE (2010; 2018); REGIC (2008). Organização: Ana Paula Cabral Sader (2019). 

 

No período de 2002 a 2014, a participação da região de Araçatuba no PIB do Estado de 

São Paulo manteve-se em torno de 1,1%, tendo como principais destaques os municípios de 

Araçatuba, Birigui e Andradina, que representavam 48,8% do PIB regional em 2002, e que 

aumentaram sua participação para 56,9%, em 2014. Araçatuba foi o município que registrou a 

maior ampliação na sua participação, com crescimento de 26,1% para 32,9% no período. Em 

contrapartida, Guararapes, Ilha Solteira, Buritama e Santo Antônio do Aracanguá apresentaram 

queda, passando de 16,5%, em 2002, para 9,1%, em 2014. Os demais municípios mantiveram 

certa estabilidade (SEADE, 2017).  

O desempenho da agropecuária regional no Valor Adicionado (VA) 10 registrou queda 

de 15,4%, em 2002, para 7,7%, em 2014. Na indústria, a queda no VA da região foi de 24,3%, 

em 2002, para 21,7%, em 2014. O setor de serviços ampliou sua participação de 60,3%, em 

2002, para 70,7%, em 2014. No mesmo período, dois municípios destacaram-se nesse 

segmento, aumentando sua contribuição no VA municipal: Araçatuba passou de 78,2% para 

80,5%, e Ilha Solteira, de 60,5% para 86,8% (SEADE, 2017). 

Os números relativos à agropecuária no VA de Araçatuba têm que ser analisados sob a 

ótica de que a pecuária, com forte presença na região, tem sua interface com a indústria, por 

meio do processamento de insumos originários dessa atividade. Araçatuba, por exemplo, abriga 

a produção de derivados de leite, sob o comando da Nestlé, líder mundial do setor. Em 

Guararapes, há uma unidade fabril de produtos para nutrição animal, feitos a partir do melaço 

da cana-de-açúcar. E ainda citamos as usinas de cana-de-açúcar, cujos valores criados também 

contribuem no VA da indústria (Tabela 1). 

 

 

 
10 Valor Adicionado é uma noção que permite medir o valor criado por um agente econômico. É o valor 

adicional que adquirem os bens e serviços ao serem transformados durante o processo produtivo (IBGE, 

2016). 
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Tabela 1 – Estado de São Paulo, Região Administrativa de Araçatuba, Araçatuba. 

Produto Interno Bruto e distribuição do Valor Adicionado, por setor de atividade 

econômica. 2002 e 2014 

Estado de 
São Paulo, 

Região 
Administra

tiva e 
Municípios 

Produto Interno Bruto Distribuição do Valor Adicionado (%) 

2002 2014 2002 2014 

Total (em mil R$ 

correntes) 

PIB per 
capita 
(em R$ 

correntes) 

Partici
pação 
no PIB 

do 
Estado 

(%) 

Partici
pação 
no PIB 
da RA 

(%) 

Total (em mil R$ 

correntes) 

PIB per 
capita 
(em R$ 

correntes) 

Partici
pação 
no PIB 

do 
Estado 

(%) 

Partici
pação 
no PIB 
da RA 

(%) 

Agrop
ecuári

a 

Indúst
ria 

Serviç
os 

Agrop
ecuári

a 

Indúst
ria 

Serviç
os 

Estado de 
São Paulo 

518.878.815,17 13.688,42 100,0  1.858.196.055,50 43.544,61 100,0  3,3 27,4 69,3 1,8 22,0 76,2 

RA de 
Araçatuba 

5.881.684,23 8.568,66 1,1 100,0 20.150.960,49 26.672,88 1,1 100,0 15,4 24,3 60,3 7,7 21,7 70,7 

Araçatuba 1.537.148,27 8.936,39 0,3 26,1 6.622.807,75 35.700,74 0,4 32,9 4,0 17,8 78,2 1,2 18,3 80,5 

 Fonte: SEADE (2017). 

 

Na entrevista que fizemos com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico 

e Relações do Trabalho de Araçatuba11, ele discorreu sobre a composição do PIB e as mudanças 

no perfil das empresas instaladas em Araçatuba. 

 

 

O PIB de Araçatuba hoje é 70% e serviços e comércio, 20% é indústria e o 

restante é a agropecuária. A maior parte dos grandes produtores de gado mora 

aqui, mas o gado dele está no Mato Grosso ou em Goiás, não está aqui, poucas 

cabeças de gado estão aqui. Fisicamente, aqui hoje é uma região de cana. É 

bem diversificado o perfil das empresas aqui instaladas, a gente não tem uma 

vocação, você tem indústrias, comércio e serviço de diversas naturezas. A 

cidade sempre foi conhecida como a Terra do Boi, mas se você estudar o perfil 

das empresas que estão instaladas aqui hoje e eu diria que 90% delas são micro 

e pequenas empresas de diversos ramos diferentes, não temos uma vocação. 

Talvez a vocação sejam as empresas de base tecnológica que estão surgindo. 

A cidade está 100% cabeada com fibra ótica, então onde você morar você 

puxa uma fibra ótica, temos umas três ou quatro empresas de call center, uma 

delas com dois mil funcionários. As áreas de energia renovável também estão 

crescendo muito, aqui e em Birigui. A duas cidades estão crescendo bastante. 

 

 

Nesta mesma entrevista, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Relações do Trabalho de Araçatuba falou sobre as atividades comerciais que reforçam o papel 

da centralidade regional de Araçatuba. 

 

 
11 Entrevista realizada no dia 05 de dezembro de 2018. 
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Economicamente, Araçatuba atinge uma região maior do que os 43 

municípios de sua região administrativa, porque pessoas de outras regiões e 

até de fora do Estado de São Paulo, sul de Minas, vêm para cá fazer compras. 

Araçatuba tem um polo de medicina cada vez mais consolidado, com muitos 

bons médicos há anos, e agora temos dois cursos de medicina, um já em 

funcionamento e o outro prestes a começar. Então vem gente do Mato Grosso 

para Araçatuba para ir a médicos. Muita gente vem de Três Lagoas, por 

exemplo, fazer cursos de pós-graduação aqui em Araçatuba. Vem gente de 

Lins, que já não faz parte da nossa região, também em busca de produtos e 

serviços. Vemos esse movimento de pessoas vindo de Jales, Fernandópolis, 

Andradina, Pereira Barreto, Assis, Tupã, ou seja, cidades que não fazem parte 

da nossa região administrativa. 

 

 

Birigui é classificada como Centro de Zona A, caracterizando-a como um nível formado 

por “[...] 192 cidades brasileiras de menor porte e com atuação restrita à sua área imediata, 

exercendo funções de gestão elementares” (IBGE, 2008, p. 11). As cidades que estão sob 

influência de Birigui são Buritama, Coroados, Gabriel Monteiro, Lourdes, Piacatu, Santópolis 

do Aguapeí e Zacarias, conforme indicado no Quadro 3.  

Entre 2010 e 2018, o município teve sua taxa de crescimento populacional em 1,15% 

ao ano, enquanto o crescimento populacional da RA de Araçatuba foi de 0,62% e o do Estado 

de São Paulo foi de 0,82%. Apresenta ainda uma população urbana que vem crescendo 

continuamente, com taxa de urbanização de 97,33% em 2018.  (SEADE, 2018).  

Birigui tem um dos mais importantes parques industriais do Estado de São Paulo, com 

1343 indústrias em 2019, das quais se destacam os seguintes segmentos: calçadista, 

metalúrgico, maquinário e equipamentos, moveleiro, têxtil, confecções, aeronáutico e 

aquecedores solares (BIRIGUI, 2019b).  

 

Quadro 3 – Birigui. População Urbana, PIB e Centros Urbanos sob Influência  

 Birigui 

Criação do município 7 de dezembro de 1911 

População estimada (IBGE, 2018) 122.359 

População total (2010) 108.728 

População urbana (2010) 105.487 

PIB per capita anual (2014) R$ 23.853,00 

IDH (2010) 0,780 

Classificação na REGIC 2007 (2008) Centro de Zona A 

Centros urbanos sob influência Buritama (SP), Coroados (SP), Gabriel Monteiro (SP), 
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Lourdes (SP), Piacatu (SP), Santópolis do Aguapeí (SP), 

Zacarias (SP) 

Fonte: IBGE (2010; 2018); REGIC (2017). Organização: Ana Paula Cabral Sader (2019). 

 

Em 2014, a participação do PIB de Birigui na RA de Araçatuba foi de 13,5%. O número 

referente ao setor industrial no VA do PIB de Birigui foi de 25,4% no ano de 2014; enquanto o 

setor de comércio e serviços foi responsável por 72,9% do VA do PIB; e o setor de agropecuária 

foi responsável por 1,6% do PIB do município, como indicado na Tabela 2 (SEADE, 2017). 

Segundo dados da SEADE (2018), da totalidade dos empregos formais em Birigui em 2018, 

1,57% estavam no setor da construção civil, 2,35% estavam no setor agropecuário, enquanto 

43,20% estavam na indústria e 52,88% estavam no setor de comércio e serviços. 

 

Tabela 2 – Produto Interno Bruto, por setor de atividade econômica: Estado de São 

Paulo, Região Administrativa de Araçatuba, Araçatuba e Birigui. 2002 e 2014 

Estado de São 

Paulo, Região 

Administrativa e 

Municípios 

Produto Interno Bruto 

2002 2014 

Total (em mil R$ 

correntes) 

PIB per capita 

(em R$ 

correntes) 

Participação 

no PIB do 

Estado (%) 

Participação 

no PIB da 

RA (%) 

Total (em mil R$ 

correntes) 

PIB per capita 

(em R$ 

correntes) 

Participação 

no PIB do 

Estado (%) 

Participação 

no PIB da 

RA (%) 

Estado de São 

Paulo 

518.878.815,17 13.688,42 100,0  1.858.196.055,50 43.544,61 100,0  

RA de Araçatuba 5.881.684,23 8.568,66 1,1 100,0 20.150.960,49 26.672,88 1,1 100,0 

Araçatuba 1.537.148,27 8.936,39 0,3 26,1 6.622.807,75 35.700,74 0,4 32,9 

Birigui 699.269,05 7.197,38 0,1 11,9 2.721.174,36 23.853,00 0,1 13,5 

Fonte: SEADE (2017). 

 

Na Tabela 3, podemos observar que os índices do VA referentes ao comércio e serviços 

do PIB de Birigui são maiores do que aqueles relativos ao VA do setor industrial. E enquanto 

o setor de comércio e serviços apresenta uma tendência de crescimento, o setor industrial aponta 

uma direção de queda, tendência igualmente observada nos valores adicionados da RA de 

Araçatuba. Notamos ainda que a diminuição nos números do VA industrial e do setor 

agropecuário ocorre tanto em Birigui quanto na RA como um todo. 

Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), a 
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balança comercial de Birigui apresentou um superávit comercial de mais de 18 milhões de 

dólares, com exportações de mais de 37 milhões de dólares e importações da ordem de 19 

milhões de dólares, com 42 empresas da cidade exportando para países como China, Bolívia e 

Argentina. Destacaram-se as exportações de calçados, com 37,37% do total em 2017; seguidas 

pelas vendas de soja e milho, que representaram 33,52%; e exportações de máquinas e 

equipamentos, com 22,72% do total (BIRIGUI, 2018). 

 

Tabela 3 – Distribuição do Valor Adicionado, por setor de atividade econômica: Estado 

de São Paulo, Região Administrativa de Araçatuba, Araçatuba e Birigui. 2002 e 2014 

Estado de São 

Paulo, Região 

Administrativa e 

Municípios 

Distribuição do Valor Adicionado (%) 

2002 2014 

Agropecuária Indústria Serviços Agropecuária Indústria Serviços 

Estado de São 

Paulo 

3,3 27,4 69,3 1,8 22,0 76,2 

RA de Araçatuba 15,4 24,3 60,3 7,7 21,7 70,7 

Araçatuba 4,0 17,8 78,2 1,2 18,3 80,5 

Birigui 3,7 32,4 63,9 1,6 25,4 72,9 

Fonte: SEADE (2017). 

 

Na entrevista12 com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação de Birigui, ele discorreu sobre a diversificação dos tipos de indústrias 

existentes e sobre a composição do PIB de Birigui: 

 

O PIB de Birigui, que é notadamente reconhecida como uma cidade industrial, 

é de 25,4%, enquanto o de serviços é de 72,4% e o agropecuário é de 1,6%. 

Isso ocorre porque a indústria de Birigui não é geradora de riqueza, ela é 

empregadora. Ela é intensiva na contratação de mão de obra, mas não gera 

riqueza, por causa do tipo de produto que se produz. Mas Birigui é uma cidade 

industrial porque nós temos um polo calçadista que é o polo de 

empregabilidade grande na cidade, mas nós temos outras indústrias também. 

Temos um distrito industrial com trinta, quarenta empresas não 

necessariamente da área calçadista, com uma metalurgia muito forte, serviços 

para as indústrias também forte, na área moveleira nós temos indústrias bem 

posicionadas, na área de energia solar e da energia fotovoltaica nós temos seis 

ou sete indústrias trabalhando. 

 
12 Entrevista realizada no dia 08 de março de 2019. 
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Então a questão do PIB industrial de Birigui também tem relação com os 

prestadores de serviços oficializados, as chamadas bancas. Eles pagam 

impostos sobre os serviços que prestam. Mas eles não recolhem o Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

(ICMS) porque eles não vendem o produto calçado, eles vendem serviço, 

então pagam o Imposto Sobre Serviços (ISS).  

 

 

Procuramos analisar nessa primeira aproximação, as recentes transformações em termos 

demográficos e socioeconômicos nas cidades de Araçatuba e Birigui. Uma das mudanças mais 

significativas que afetam esses municípios refere-se à expressiva redução das taxas de 

crescimento populacional, dinâmica muito distinta daquela observada nesses locais na segunda 

metade do século passado. Até a década de 1990, estas cresciam a taxas muito superiores às 

verificadas a partir do começo do novo século. No entanto, desde a década de 1980, Araçatuba 

já crescia num ritmo menos acentuado que o verificado no Estado de São Paulo e no Brasil, 

com um declínio substancial a partir do ano 2000. Birigui, apesar de uma queda considerável 

em relação ao seu próprio crescimento anterior a partir do ano 2000, cresceu a taxas maiores 

que as médias estadual e nacional. Esses dados podem ser observados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Taxas Geométricas de Crescimento Anual da População (1980/2010) 

 1980/1991 1991/2000 2000/2010 

Brasil 1,93 1,64 1,17 

Estado de São Paulo 2,12 1,82 1,09 

Região Administrativa de Araçatuba 1,44 1,04 0,90 

Região de Governo de Araçatuba 1,70 1,25 1,00 

Município de Araçatuba 1,93 1,19 0,50 

Município de Birigui 3,60 2,60 1,44 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (1980; 1991; 2000; 2010). SEADE (2018). Organização: Ana 

Paula Cabral Sader (2019). 

 

Nos dois municípios, assistiu-se a uma consistente elevação da renda per capita quando 

comparamos a década de 1990 à década iniciada no ano 2000. Observamos ainda que a renda 

per capita de Birigui apresenta-se 20% inferior à de Araçatuba no ano de 2010, conforme é 

possível verificar na Tabela 5. No entanto, esse aumento da renda per capita não significou 

diminuição da pobreza. Ao contrário, entre as décadas de 1990 e 2010, o percentual de pessoas 
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consideradas pobres e extremamente pobres aumentou nos dois municípios. 

 

Tabela 5 – Araçatuba e Birigui. Evolução da renda per capita, da pobreza e da 

desigualdade (1991-2000-2010) 

 Araçatuba Birigui 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Renda per capita em R$ 

(2010) 

514,58 989,47 993,33 430,99 732,40 797,41 

Índice de Gini 0,5548 0,6297 0,5400 0,4808 0,4906 0,4309 

% de pobres 10,84% 11,27% 16,81% 9,25% 10,83% 17,27% 

% de extremamente pobres 2,24% 5,69% 11,59% 2,33% 5,41% 9,78% 

Fonte: IPEA (2018); PNUD 13(2013). Organização: Ana Paula Cabral Sader (2019). 

 

Em Araçatuba, de acordo com dados do Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (2018), 16.322 pessoas vivem em extrema pobreza, com R$178,00 por mês; 

enquanto 32.532 pessoas vivem com menos de R$700,00 por mês e são consideradas pobres. 

Os bairros São José, Ezequiel Barbosa, Atlântico, Umuarama, Porto Real, Águas Claras, Mão 

Divina e Morada dos Nobres aparecem como alguns dos principais bairros, em relação à 

proporção de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza (FOLHA DA REGIÃO, 2019d).  

A desigualdade, medida pelo Índice de Gini14, caiu nesses municípios se comparadas a 

década de 2010 aos anos de 1990, apesar da desigualdade ter aumentado na avaliação de 2000. 

Os Índices de Gini de Araçatuba e Birigui acompanharam o mesmo movimento verificado tanto 

no Estado de São Paulo quanto no Brasil, como observamos na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Brasil, São Paulo, Araçatuba e Birigui. Índice de Gini. 1991-2000-

2010. 

 1991 2000 2010 

Índice de Gini Brasil 0,6383 0,6460 0,6086 

Índice de Gini Estado de São Paulo 0,5598 0,5925 0,5768 

Índice de Gini Araçatuba 0,5548 0,6297 0,5400 

 
13 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 
14 O Índice de Gini é uma medida de desigualdade na distribuição da renda, variando de 0 a 1, em que 

0 seria a igualdade absoluta, patamar em que todos os indivíduos teriam a mesma renda, e 1 o nível 

máximo de concentração, em que uma pessoa deteria toda a renda e as demais não teriam renda alguma. 
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Índice de Gini Birigui 0,4808 0,4906 0,4309 

Fonte: IPEA (2018); PNUD (2013). Organização: Ana Paula Cabral Sader (2019). 

 

AGROPECUÁRIA 

 

Com o declínio cafeeiro e os preços mais baixos da terra em Araçatuba, houve um 

incremento da pecuária, atraindo pessoas de diversas partes do país e especialmente mineiros 

criadores de gado, atividade econômica e corrente migratória que já existia desde o início da 

formação urbana da cidade. A tendência de ampliação dessa atividade firmou-se na década de 

1950, com a instalação de laticínios e frigoríficos, incentivados pelo Plano de Metas do Governo 

Kubitscheck15. A instalação das indústrias alimentícias Nestlé, na década de 1960 e o fato de 

ter tido um dos maiores rebanhos bovinos do Estado de São Paulo à época, deram à cidade o 

título de a “Terra do Boi Gordo”. Ainda hoje Araçatuba sedia uma das maiores exposições 

agropecuárias do Brasil. A partir da década de 1970, com a implementação do programa do 

Próálcool16, houve tendência regional e estadual para a implantação de usinas sucroalcooleiras 

na região de Araçatuba, além do aumento de extensas áreas voltadas para o plantio de cana-de-

açúcar, em substituição às pastagens (FIORIN, 2013). 

Desde o ano de 2019, Araçatuba passou a sediar algumas fases do campeonato brasileiro 

da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM), realizadas em três 

períodos ao longo do ano. Isso reforça a imagem de uma economia historicamente ligada à 

agropecuária, apesar de hoje a cidade ter a base de seu PIB no setor de comércio e serviços. 

Birigui, desde os primórdios, teve sua economia muito associada à indústria do calçado, 

com a agropecuária ocorrendo de modo secundário, como parte de um movimento regional 

desse setor, comandado por Araçatuba. 

 

            COMÉRCIO E SERVIÇOS 

 

 
15 O Plano de Metas foi um programa de industrialização e modernização empreendido durante o 

governo de Juscelino Kubitschek, na forma de um "ambicioso conjunto de objetivos setoriais" que "daria 

continuidade ao processo de substituição de importações que se vinha desenrolando nos dois decênios 

anteriores" (ROTTA; REIS, 2018).  
16 O Programa Nacional do Álcool, Proálcool, foi criado em 1975 por decreto, com o objetivo de 

estimular a produção do álcool, visando o atendimento das necessidades do mercado interno e externo 

e da política de combustíveis automotivos (CORTEZ, 2016). 
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A ampliação do consumo, bem como sua diversificação, passa, cada vez mais, a estar 

presente em diferentes pontos das cidades brasileiras, muito por conta das transformações do 

capitalismo, que estimulam o consumo, mas também, no caso das cidades médias, porque estas 

são referências como locais de consumo em sua região, reforçando sua centralidade naquela 

rede urbana. 

Araçatuba, município no qual o VA do Produto Interno Bruto (PIB) relativo ao setor de 

comércio e serviços foi de 80,5% no ano de 2014 (SEADE, 2017) e apresenta 76,93% da 

totalidade dos empregos formais no setor de comércio e serviços, exibe uma concentração de 

pontos comerciais na área central da cidade, com destaque para dois shopping centers, um dos 

quais situado na confluência de duas rodovias. Observamos ainda uma concentração de pontos 

comerciais no eixo leste oeste da cidade, às margens da Rodovia Marechal Cândido Rondon e 

adjacências, assim como percebemos outros agrupamentos em vias que se apresentam como 

eixos comerciais na cidade (Mapa 8). 

Como mencionado anteriormente, os mapas que registram a atividade construtiva foram 

elaborados por meio de dados do CNEFE do Censo 2010, identificando os estabelecimentos 

(serviços, comércio, educação, agropecuários e saúde) e os pontos de atividade construtiva para 

o ano de 2010. O georreferenciamento foi feito a partir dos pontos por endereço, obtendo-se 

uma “nuvem de pontos”, com o uso da técnica Kernel na elaboração dos mapas com aspecto de 

calor, onde as maiores concentrações de pontos em tons de cores quentes e menores em tons de 

cores frias. A relação de proximidade utilizada foi de 300 metros tanto na cidade de Araçatuba 

quanto em Birigui.  

No Mapa 9, vemos que os pontos de comércio estão distribuídos por toda a cidade, com 

uma concentração maior na área central e em algumas vias caracterizadas como corredores 

comerciais. Percebemos também uma distribuição regular dos principais mercados e 

hipermercados pela cidade. A exceção reside na área norte que apresenta poucos pontos 

comerciais se comparados aos demais setores da cidade, não por acaso, este apresenta-se como 

um dos piores índices relativos à exclusão social na cidade de Araçatuba, como poderemos 

verificar mais detalhadamente nos capítulos posteriores.  

No Mapa 10, notamos uma predominância de pontos de atividade construtiva na área 

central da cidade, bem como nas regiões leste e norte. 

Podemos afirmar que a atividade comercial de Araçatuba é intensa. Consideramos o 

centro consolidado da cidade, a partir dos bairros, nos quais se iniciou o processo de expansão 

territorial, como o lugar privilegiado de boa parte das atividades comerciais e de serviços, como 

verificamos nos mapas 8 e 9. A maior parte das lojas localizadas no centro é composta por 
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capitais locais, com apenas uma unidade. Mas no centro também estão localizadas lojas de redes 

nacionais ou redes de franquias como Casas Bahia, Lojas Riachuelo, Lojas Pernambucanas, 

Magazine Luíza, Le Postiche, Boticário, além de agências bancárias e redes nacionais de 

farmácias. 

No centro convivem lojas de natureza distintas, as formais e as também chamadas 

informais, com a presença do camelódromo ocupando uma área considerável nessa parcela da 

cidade.  

É interessante o caso da Loja Havan que, em Araçatuba, adota uma estratégia diferente 

daquela que costumamos notar em outras cidades, nas quais comumente se instala nas marginais 

de rodovias ou em locais facilmente identificáveis por quem passa pela rodovia principal das 

cidades. Em Araçatuba, a unidade dessa rede localiza-se no centro da cidade, em um local 

emblemático historicamente, ao lado do edifício do atual Centro Cultural Ferroviário, antiga 

Oficina de Locomotivas da Companhia Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (CEFNOB). 
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Mapa 8 – Araçatuba. Concentração de estabelecimentos comerciais e de serviços. 2010 

 

Fonte: IBGE/CNEFE17/CNAE18 (2010). Organizado por Ana Paula C. Sader (2016). 

 
17 CNEFE é o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, um banco de dados do IBGE que 

apresenta uma lista com endereços urbanos e rurais, distribuídos pelos setores censitários, classificados 

por tipo: unidades residenciais, unidades de ensino, unidades de saúde e outros. 
18 CNAE é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que padroniza os códigos de atividades 

econômicas no Brasil. 
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 Mapa 9 – Araçatuba. Pontos de Comércio. 2010 

 

Fonte: IBGE/CNEFE/CNAE (2010). Organizado por Ana Paula C. Sader (2016).  
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Mapa 10 – Araçatuba. Pontos de atividade construtiva. 2010 

 

Fonte: IBGE/CNEFE/CNAE (2010). Organizado por Ana Paula C. Sader (2016).  
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Birigui, município no qual o VA do PIB relativo ao setor de comércio e serviços foi de 

72,95% no ano de 2014 (SEADE, 2017) e apresenta mais de 53% da totalidade dos empregos 

formais nesse setor, exibe uma forte concentração de pontos comerciais na área central da 

cidade. Percebemos ainda concentrações de pontos comerciais nos entornos de vias que se 

apresentam como eixos comerciais na cidade (Mapa 11). 

Notamos, observando o Mapa 12, que os pontos de comércio estão distribuídos por toda 

a cidade e percebemos também uma distribuição regular dos principais mercados e 

hipermercados pela cidade. No Mapa 13, notamos uma predominância de pontos de atividade 

construtiva nos setores norte e sul da cidade. 
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Mapa 11 – Birigui. Concentração de estabelecimentos comerciais e de serviços. 2010 

 

Fonte: IBGE/CNEFE/CNAE (2010). Organizado por Ana Paula C. Sader (2016).  
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Mapa 12 – Birigui. Pontos de Comércio. 2010 

 

Fonte: IBGE/CNEFE/CNAE (2010). Organizado por Ana Paula C. Sader (2016).  
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Mapa 13 – Birigui. Pontos de atividade construtiva. 2010 

 

Fonte: IBGE/CNEFE/CNAE (2010). Organizado por Ana Paula C. Sader (2016). 
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Os Mapas 14 e 15 mostram de modo conjunto, respectivamente, a concentração de 

estabelecimentos comerciais e de serviços, e os pontos de atividade construtiva em Araçatuba 

e em Birigui, de modo que possamos observar mais claramente, como esse movimento ocorre 

no âmbito dos dois municípios. 
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Mapa 14 – Araçatuba e Birigui. Concentração de estabelecimentos comerciais e de 

serviços. 2010 

 
Fonte: IBGE (2018) /CNEFE (2010) / OpenStreetMaps (2019). Organizado por Ana Paula C. Sader 

(2019).  
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Mapa 15 – Araçatuba e Birigui. Pontos de atividade construtiva. 2010 

 

Fonte: IBGE (2018) /CNEFE (2010) / OpenStreetMaps (2019). Organizado por Ana Paula C. Sader 

(2019).  
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2.2. HIERARQUIA E HETERARQUIA: COMÉRCIO E SERVIÇOS EM 

ARAÇATUBA E EM BIRIGUI 

 

As escalas geográficas estão no centro do debate sobre as transformações urbanas nos 

municípios de Araçatuba e Birigui e são fundamentais para a leitura e o entendimento dos 

processos em curso nessas cidades, a análise da associação entre mudanças na economia e 

mudanças no espaço e a observação de toda essa dinâmica a partir da articulação entre as 

escalas, avaliando modos, intensidades e arranjos a partir dos quais os movimentos se realizam 

e os processos se desenvolvem.  

Essa avaliação sugere que as lógicas e interesses inerentes ao processo de produção do 

espaço têm levado à constituição de formas urbanas associadas a uma estrutura cada vez mais 

complexa no que se refere aos conteúdos, usos e configurações territoriais, verificando-se 

transformações que tendem a intensificar processos de diferenciação socioespacial. 

A construção e o funcionamento de novos empreendimentos no eixo de expansão urbana 

entre Araçatuba e Birigui - dentre os quais espaços residenciais horizontais fechados de alto 

padrão, uma universidade e um centro universitário privados, além do maior hospital particular 

da cidade - apontam que as lógicas de localização das empresas geram novas práticas espaciais 

entre os que se apropriam do espaço urbano; e essas práticas, tanto quanto essas lógicas, 

redefinem o processo de estruturação urbana, promovendo reestruturação urbana e inserindo as 

redes urbanas em escalas mais abrangentes. Nesse contexto, as práticas espaciais, bem como as 

lógicas econômicas, são tomadas como possibilidades de se fazer a leitura das transformações 

urbanas (SPOSITO, 2011). A escala, como categoria analítica, é um elemento fundamental 

aqui, pois permite uma análise científica dessas transformações, com padrões espaciais 

complexos em suas interações e redes, hierarquias e heterarquias.  

O termo heterarquia, proposto por Catelan (2012), ajuda-nos a compor uma perspectiva 

de método e metodologia, no que se refere aos papéis e às funções das cidades médias na rede 

urbana, cuja leitura passa pelas interações espaciais interescalares. Importante ressaltar que o 

conceito de heterarquia não nega o paradigma da hierarquia urbana, mas abre a oportunidade 

de discutir as interações espaciais, a interescalaridade, a relação espaço-tempo e o movimento 

no espaço, a fim de pensar um espaço de articulações. As diversas formas de classificações 

hierárquicas das cidades, embora adequadas para entender o complexo cenário da rede urbana, 

carece de uma perspectiva analítica que vá além da estruturação em níveis (CATELAN, 2013a). 

A rede urbana hierarquizada tem seus atributos estruturados sob uma mesma lógica: a 

ampliação máxima da reprodução do capital. É importante pensar no quanto as cidades são 
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diferentes entre si e quanto processos como a globalização, a fragmentação, a segregação 

socioespacial, as desigualdades e as diferenciações socioespacias interferem na produção de 

seus espaços. Também é fundamental entender o modo como se ressignificam cada uma das 

escalas, a local e a regional, diante da global (CATELAN, 2013a). 

Procurando demonstrar o caráter espacial do desenvolvimento desigual, Smith (1988) 

atrela o conceito de produção do espaço ao mecanismo analítico das escalas com o intuito de 

espacializar a economia política capitalista. Nesse sentido, constata uma relação dialética entre 

diferenciação e equalização geográficas, caminho para compreender a produção capitalista do 

espaço. A intenção é mostrar que o desenvolvimento desigual é marcadamente espacial na 

medida em que tende para a diferença (a incorporação da base natural ao processo de produção 

capitalista, a divisão territorial do trabalho) e para a igualização. O desenvolvimento do 

capitalismo está assentado na base natural da diferenciação e a divisão territorial do trabalho. 

Estas duas características conformam a tendência para a diferenciação. Vinculada a ela há a 

tendência para a igualização: a elevação ao plano do capital de todas as relações não capitalistas. 

Mais dois aspectos compõem a dialética entre diferenciação e igualização: a concentração 

socioespacial e a centralização do capital. A escala local “está repleta” de igualização, mas só 

existe e é percebida a partir da diferenciação. As escalas não são dadas, partem de práticas e 

acontecem a partir do ângulo de quem as observa. As escalas são frutos de redefinições dos 

interesses, sobretudo, do grande capital (SMITH, 1988). 

Por sua vez, Bahiana (1986) faz uma síntese da abordagem escalar na Geografia 

destacando como essa questão foi inicialmente enfrentada de maneira empírica para depois ser 

pautada a partir de preceitos teórico-conceituais e metodológicos. O autor discorre sobre o 

espaço produzido que é hierarquizado pelo capital - contínuo ou descontínuo, homogêneo ou 

heterogêneo - e sobre as articulações que produzem esses espaços, apontando a escala local 

como resultado de múltiplas dinâmicas – regional, global.  

A presente pesquisa sobre Araçatuba e Birigui trata do processo de urbanização e a 

totalidade, a partir das peculiaridades de cada município. A parte, pela parte, não explica o todo. 

Mas é partir das partes que conseguimos compreender o todo. Comparamos cidades para ver 

quais são suas especificidades, e avançamos a partir da comparação. “Não se pode almejar a 

ideia de totalidade espacial sem considerar a questão das escalas, sem o que se corre o risco de 

incorrer em tautologias ou de se ter uma totalidade vazia” (Bahiana, 1986, p. 91). 

Os objetos de estudo da Geografia Urbana e outros campos disciplinares que se voltam 

à análise da cidade não podem ser explicados apenas numa única escala. A sua compreensão 

requer a avaliação dos modos, intensidades e arranjos segundo os quais os movimentos se 



90 
 

realizam e as dinâmicas e os processos se desenvolvem, combinando interesses e administrando 

conflitos que não se restringem a uma parcela do espaço (SPOSITO, 2009a). 

A rede urbana, como resultado dos processos de urbanização e globalização, tornou-se 

não somente um padrão no qual as cidades estão conectadas, como também uma perspectiva 

analítica que nos permite evidenciar o quantitativo e o qualitativo nas relações interurbanas. 

Diante desta condição atual, o paradigma da hierarquia urbana é, ainda, necessário para 

entendermos a estruturação da trama de cidades, formada pelas decisões e interesses de ordem 

econômica e política. No entanto, tornou-se, ao mesmo tempo, insuficiente para explicar a 

complexidade produzida a partir das interações espaciais interescalares (CATELAN, 2013a). 

Como já informado, no início da pesquisa de doutorado que originou esta tese, o objeto 

de estudo era a cidade de Araçatuba, apenas. Com o desenvolvimento das análises e dos 

trabalhos de campo, percebeu-se a necessidade de se atentar às relações a partir dos fluxos que 

se estabelecem, favorecendo a apreensão das escalas geográficas que se articulam a partir dos 

movimentos e fluxos.  

A observação do movimento das relações espaço-temporais e das articulações escalares 

leva à ultrapassagem da ideia de hierarquia. Quando se diz Araçatuba, pensa-se na capital 

regional, segundo a classificação do IBGE, e, equivocadamente, pode-se pensar em Birigui 

como hierarquicamente inferior, apenas como um município da rede de abrangência de 

Araçatuba. Mas as análises interescalares e a observação da combinação complexa de fluxos e 

redes levam ao entendimento da relação intraurbana, interurbana, das continuidades e 

descontinuidades que envolvem Araçatuba e Birigui. 

O conceito de situação geográfica já pressupõe o movimento, pelo próprio caráter 

relacional em que se apoia para compreender o espaço. Para entender as transformações urbanas 

nos municípios de Araçatuba e Birigui é preciso estudar a combinação de fluxos e modos de 

organização e constituição de redes - econômicas, sociais, políticas e culturais - que não se 

estruturam apenas hierarquicamente, mas resultam de múltiplos fluxos, estabelecidos 

horizontalmente e transversalmente. 

As complexas interações espaciais decorrentes da atuação dos agentes econômicos, 

somadas ao movimento de uma escala a outra, bem como a complementaridade entre as 

diferentes lógicas que se interconectam num mesmo ponto da rede de cidades, abrem 

interstícios no padrão duro da rede urbana hierarquizada. Contribuem, para isso, as diferentes 

temporalidades entre os processos de estruturação e articulações, as diferentes tipologias de 

funções e papéis das cidades na rede urbana e, principalmente, a condição interescalar das 
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interações espaciais, aspectos relevantes para entendermos o movimento, o arranjo e as 

articulações espaciais (CATELAN, 2013a). 

A partir do entendimento da questão das escalas geográficas, articulações, redes, 

hierarquias e heterarquias, percebe-se a importância de trazer o munícipio de Birigui para o 

centro das discussões. Araçatuba é uma cidade média, mas seria uma cidade média se não 

existissem suas relações com Birigui? Para começar a reflexão acerca dessa questão, faremos, 

a partir de agora, uma explanação acerca dos setores de comércio e serviços, bem como da 

indústria nos municípios de Araçatuba e de Birigui. 

 

SHOPPING CENTERS E LOJAS DE GRANDES REDES 

 

Araçatuba conta com dois shopping centers atualmente: o Araçatuba Shopping, 

inaugurado em 1995, localizado no Jardim Nova Iorque (setor sul da cidade); e o Praça Nova 

Araçatuba, inaugurado em 2014, situado no Bairro Guanabara, setor oeste da cidade e às 

margens da Rodovia Marechal Cândido Rondon. Há, ainda, um centro de compras, o 

MultiShop, que foi inaugurado em 1997 e se localiza na área central da cidade (Mapa 8).  

É interessante notar, também no Mapa 8, a triangulação formada pela localização dos 

dois shopping centers e do centro de compras, abrangendo as áreas do centro, sul e oeste da 

cidade. Alguns dos quatorze citadinos de Birigui que foram entrevistados para esta pesquisa, 

sugeriram que haveria maior movimento de cidadãos biriguienses no Shopping Praça Nova 

Araçatuba, caso sua localização estivesse mais próxima de Birigui, ainda que no perímetro 

urbano de Araçatuba. 

O MultiShop e o Araçatuba Shopping foram lançados e construídos por capitais locais 

que comercializam os espaços internos de suas lojas. No entanto, com o Shopping Praça Nova 

Araçatuba essa dinâmica deu-se de um modo diferente, havendo uma junção de agentes locais, 

relativos à propriedade da terra, e capitais externos, referentes à incorporação do 

empreendimento, comercialização e administração das lojas.  

Esses dois shopping centers e o centro de compras são apresentados, no Mapa 16 em 

sua abrangência escalar, na medida em que verificamos a origem do capital de suas lojas e 

indicamos a localização de suas sedes. 
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Mapa 16 – Araçatuba. Localização dos Shopping Centers e Centro de Compras. 2018 

 

Fonte: IBGE (2018). Organização: Ana Paula Cabral Sader (2018).  
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Interessante notar, no tempo, a lógica das localizações desses estabelecimentos. 

Enquanto o Araçatuba Shopping e o centro de compras Multishop, inaugurados em 1995 e 

1997, respectivamente, localizam-se no centro consolidado da cidade e no Jardim Nova Iorque 

(setor sul da cidade), o Praça Nova Araçatuba, inaugurado em 2014, está situado no setor oeste 

da cidade e às margens da Rodovia Marechal Cândido Rondon, vias de acesso rápidas para 

outras cidades da região. Pertinente observar que os capitais empregados nas lojas de cada um 

desses estabelecimentos, também mudaram suas configurações ao longo do tempo e a partir de 

suas localizações. No Multishop temos capitais locais como ampla maioria; no Araçatuba 

Shopping já se configura uma mistura de capitais locais, com regionais e nacionais, mas ainda 

majoritariamente locais; e no Praça Nova Araçatuba já vemos uma diminuição da presença dos 

capitais locais e um avanço da presença dos capitais nacionais e internacionais, ganhando 

proeminência ao longo do tempo.  

O MultiShop é um centro de compras localizado na área central da cidade que foi 

inaugurado em 1997 e que concentra 88,63% de suas lojas com capital local, 2,27% com capital 

regional e 9,09% com capital nacional, não apresentando nenhuma loja com capital 

internacional (Quadro 4 e Gráfico 1). Oferece três acessos para pedestres, todos voltados para 

o calçadão, e um acesso para o estacionamento de veículos voltado para a Rua Rangel Pestana, 

importante via da cidade. Não há uma loja âncora, mas sim uma praça de alimentação e muitas 

lojas de capitais locais, com apenas uma única unidade na cidade. Caracteriza-se como espaço 

comercial voltado ao consumo de média e baixa renda.  

 

Quadro 4 – Araçatuba. MultiShop. Origem do capital empregado na abertura 

das lojas. 2018 

MULTISHOP ARAÇATUBA 

Endereço: R. Marechal Deodoro, 246, Centro, Araçatuba - SP 

Inauguração: dez.1997 

Número de lojas: 40 

Nome Endereço Origem do Capital 

CVC MultiShop Nacional 

O Boticário - Quiosque MultiShop Nacional 

TIM MultiShop Nacional 

Vivo MultiShop Nacional 

Comida da Vó MultiShop Regional 

360 Perfumes Importados MultiShop Local 

Algodão Doce MultiShop Local 

Ano 21 MultiShop Local 

Atual Modas MultiShop Local 

Armazém MultiShop Local 

Belissíma MultiShop Local 

Casa do Café MultiShop Local 



94 
 

Chinelaria MultiShop Local 

Close Produção MultiShop Local 

Cor de Rosa MultiShop Local 

Criativa MultiShop Local 

Cupim na Brasa MultiShop Local 

Deal Eletro - Quiosque MultiShop Local 

Donna Moça MultiShop Local 

Empório MultiShop Local 

Euphoria MultiShop Local 

Extravagance MultiShop Local 

Ferrale MultiShop Local 

Impactum MultiShop Local 

Joalheria Adani MultiShop Local 

Kabana MultiShop Local 

Katalu Modas MultiShop Local 

Kiko Sorvetes MultiShop Local 

Komo- Komi MultiShop Local 

Magnos Joalheiros MultiShop Local 

Maria Bonita MultiShop Local 

Maria Bonita Homem MultiShop Local 

Mizpa Semi Jóias MultiShop Local 

Multcase Acessórios Smartphone MultiShop Local 

Multcase Presentes MultiShop Local 

Mult Conexão MultiShop Local 

Ori & Oci MultiShop Local 

Pank Tattoo MultiShop Local 

Picanha Grill MultiShop Local 

Real Home MultiShop Local 

Sucos S/A MultiShop Local 

Spetaccolo Calçados MultiShop Local 

Tennis & Etc MultiShop Local 

WN Cabelereiro Unissex MultiShop Local 

Salão de Festas MultiShop Local 

Fonte: http://multishoparacatuba.com.br/ (2018); Levantamentos de campo realizados pela autora 

(2018). Organizada por Ana Paula Cabral Sader (2018). 
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Gráfico 1 – Araçatuba. MultiShop. Origem dos capitais empregados na abertura das 

lojas. 2018 

 

Fonte: http://multishoparacatuba.com.br/ (2018); Levantamentos de campo realizados pela autora 

(2018). Organizada por Ana Paula Cabral Sader (2018). 

 

O Araçatuba Shopping foi inaugurado em 1995 e está localizado numa área valorizada 

da cidade, o Jardim Nova Iorque. Oferece 500 vagas de estacionamento e uma área construída 

de 30.000 metros quadrados. Sua localização, no setor sul da cidade e numa avenida que é 

prolongamento da Rodovia Senador Teotônio Vilela, coloca-o numa situação espacial 

privilegiada em relação às pessoas que moram em Birigui. Também se encontra próximo à saída 

sul da cidade pela Rodovia Marechal Cândido Rondon, outro fator que facilita o acesso dos que 

não moram em Araçatuba. Apresenta 52,08% de suas lojas com capital local, enquanto 8,33% 

das lojas têm capital regional, 37,50% têm capital nacional e 2,08%, capital internacional. O 

Araçatuba Shopping conta com cinco lojas consideradas como âncoras: Cine Araújo, Smart Fit, 

Lojas Marisa, C&A e Lojas Americanas (Quadro 5 e Gráfico 2). 

 

Quadro 5 –Araçatuba. Araçatuba Shopping. Origem do capital empregado na abertura 

das lojas. 2018 
ARAÇATUBA SHOPPING 

Endereço: Av. Joaquim Pompeu de Toledo, 601, Jardim Nova Iorque, Araçatuba - SP 

Inauguração: nov.1995 

Número de lojas: 70 

Nome Endereço Origem do 

Capital 

Mc Donalds Sorvetes Araçatuba Shopping – Piso 2 Internacional 

Araújo Cinemas - Âncora Araçatuba Shopping – Piso 2 e 3 Nacional 

Banco do Brasil Araçatuba Shopping – Piso 1 Nacional 

Bunny’s  Araçatuba Shopping – Piso 1 Nacional 

Cacau Show Araçatuba Shopping – Piso 1 Nacional 

Chiquinho Sorvetes Araçatuba Shopping – Piso 1 Nacional 

http://multishoparacatuba.com.br/
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Contém 1G Araçatuba Shopping – Piso 2 Nacional 

CVC Turismo Araçatuba Shopping – Piso 2 Nacional 

C&A - Âncora Araçatuba Shopping – Piso 1 Nacional 

Griletto Araçatuba Shopping – Piso 2 Nacional 

Hering Store Araçatuba Shopping – Piso 2 Nacional 

Kopenhagen Araçatuba Shopping – Piso 2 Nacional 

Lojas Americanas - Âncora Araçatuba Shopping – Piso 1 Nacional 

Lojas Marisa - Âncora Araçatuba Shopping – Piso 1 Nacional 

Ótica Veja Araçatuba Shopping – Piso 1 Nacional 

O Boticário Araçatuba Shopping – Piso 1 Nacional 

Smart Fit- Âncora Araçatuba Shopping – Piso 1 Nacional 

TIM Araçatuba Shopping – Piso 2 Nacional 

World Tennis Araçatuba Shopping – Piso 1 Nacional 

Bambina’s Araçatuba Shopping – Piso 2 Regional 

Cia do Terno Araçatuba Shopping – Piso 2 Regional 

Estivanelli  Araçatuba Shopping – Piso 1 Regional 

Renova Câmbio Araçatuba Shopping – Piso 2 Regional 

Ader  Araçatuba Shopping – Piso 1 Local 

Anahi Semi Jóias  Araçatuba Shopping – Piso 1 Local 

August Store Araçatuba Shopping – Piso 2 Local 

Bandolo Araçatuba Shopping – Piso 2 Local 

Calçados Pacheco Araçatuba Shopping – Piso 1 Local 

Central Óptica Araçatuba Shopping – Piso 1 Local 

Dunga Dog Araçatuba Shopping – Piso 2 Local 

Esgaravati  Semi Jóias Araçatuba Shopping – Piso 1 Local 

Golden Celulares Araçatuba Shopping – Piso 1 Local 

Kiosque Shop Araçatuba Shopping – Piso 2 Local 

Magnos Joalheiros  Araçatuba Shopping – Piso 2 Local 

Masafeli Restaurante Araçatuba Shopping – Piso 2 Local 

Muié Doida Araçatuba Shopping – Piso 2 Local 

Mr. Potato Araçatuba Shopping – Piso 2 Local 

Nada Santa Araçatuba Shopping – Piso 1 Local 

Ótica Visão Araçatuba Shopping – Piso 2 Local 

Pastel Mix Araçatuba Shopping – Piso 2 Local 

Pegada Fit Suplementos Araçatuba Shopping – Piso 1 Local 

Reino Mágico Livros Infantis Araçatuba Shopping – Piso 2 Local 

Relojoaria Adani Araçatuba Shopping – Piso 2 Local 

Suco.com Araçatuba Shopping – Piso 2 Local 

Toc Especial Presentes Araçatuba Shopping – Piso 1 Local 

Toc Toc Brinquedos Araçatuba Shopping – Piso 2 Local 

World Games  Araçatuba Shopping – Piso 2 Local 

Zápith Esportes Araçatuba Shopping – Subsolo Local 

Fonte: http://www.aracatubashopping.com.br/ (2018); Levantamentos de campo realizados pela autora 

(2018). Organizada por Ana Paula Cabral Sader (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aracatubashopping.com.br/
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Gráfico 2 – Araçatuba. Araçatuba Shopping. Origem dos capitais empregados na 

abertura de lojas. 2018 

 

Fonte: http://www.aracatubashopping.com.br/ (2018); Levantamentos de campo realizados pela autora 

(2018). Organizada por Ana Paula Cabral Sader (2018). 

 

O Praça Nova Araçatuba foi inaugurado em 2014 e está situado no Bairro Guanabara, 

setor oeste de Araçatuba, às margens da Rodovia Marechal Cândido Rondon e da Rodovia 

Eliezer Montenegro Magalhães, o que certamente ajuda a atrair consumidores de cidades 

vizinhas, dadas as facilidades de acesso que apresenta. Oferece 800 vagas de estacionamento e 

uma área construída de 39.000 metros quadrados. Conta com 47,56% de suas lojas com capital 

local, 8,53% com capital regional, 37,80% com capital nacional e 6,09%, com capital 

internacional. O Praça Nova Araçatuba conta com cinco lojas consideradas como âncoras: 

Casas Bahia, Cineflix, Lojas Riachuelo, Lojas Americanas e Lojas Renner. A praça de 

alimentação também é considerada pela administração do shopping center, de acordo com 

entrevista realizada com o gerente financeiro 19 , como uma “loja âncora”, dado o seu 

faturamento e o número de pessoas que a utilizam diariamente (Quadro 6 e Gráfico 3). 

Ressaltamos que as localizações do Araçatuba Shopping e do Shopping Praça Nova 

Araçatuba, bem como suas distâncias relativas ao centro da cidade, potencializam tais espaços 

como indutores de novas centralidades, na medida que se posicionam fora dos eixos comerciais 

e de serviços previamente existentes. O Araçatuba Shopping já se configurou como tal, tendo 

 
19 Entrevista realizada com o gerente financeiro do Praça Nova Shopping Araçatuba, no dia 21 de 

dezembro de 2018. 

Internacional - 1

Nacional - 18

Regional - 4

Local - 25

http://www.aracatubashopping.com.br/
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em vista ser um empreendimento consolidado, lançado há 23 anos. O Shopping Praça Nova 

Araçatuba, apesar de bem mais recente, apresenta-se como indutor de uma nova centralidade, 

dada a diversificação de ofertas de lojas e serviços oferecidas, em uma área do município na 

qual isso não existia antes. 

 

Quadro 6 – Araçatuba. Praça Nova Shopping Araçatuba.  Origem do capital empregado 

na abertura das lojas. 2018 

PRAÇA NOVA SHOPPING ARAÇATUBA 

Endereço: Av. Carlos Pereira da Silva, 6000, Guanabara, Araçatuba - SP 

Inauguração: nov.2014 

Número de lojas: 130 

Nome Endereço Origem do 

Capital 

Burguer King Praça Nova – Piso 2 Internacional 

Maybelline New York - Quiosque Praça Nova – Piso 1 Internacional 

Mc Donalds Praça Nova – Piso 2 Internacional 

Mc Donalds - Quiosque  Praça Nova – Piso 1 Internacional 

Subway Praça Nova – Piso 2 Internacional 

Bunny’s  Praça Nova – Piso 2 Nacional 

Cacau Show Praça Nova – Piso 1 Nacional 

Casas Bahia - Âncora Praça Nova – Piso 2 Nacional 

Castor Praça Nova – Piso 2 Nacional 

Chilli Beans Praça Nova – Piso 2 Nacional 

Chiquinho Sorvetes Praça Nova – Piso 1 Nacional 

Chocolates Brasil Cacau Praça Nova – Piso 1 Nacional 

Cineflix - Âncora Praça Nova – Piso 2 Nacional 

Claro Praça Nova – Piso 2 Nacional 

Clube Melissa Praça Nova – Piso 2 Nacional 

Espaçolaser Depilação Praça Nova – Piso 2 Nacional 

Griletto Praça Nova – Piso 2 Nacional 

Hering Praça Nova – Piso 2 Nacional 

Imaginarium Praça Nova – Piso 2 Nacional 

Kalunga Praça Nova – Piso 2 Nacional 

Kopenhagen Praça Nova – Piso 2 Nacional 

Lojas Americanas - Âncora Praça Nova – Piso 2 Nacional 

Lupo Praça Nova – Piso 2 Nacional 

O Boticário Praça Nova – Piso 1 Nacional 

Ótica Veja Praça Nova – Piso 2 Nacional 

Polishop Praça Nova – Piso 1 Nacional 

Polo Wear Praça Nova – Piso 1 Nacional 

Renner - Âncora Praça Nova – Piso 1 Nacional 

Riachuelo - Âncora Praça Nova – Piso 1 Nacional 

Ri Happy Praça Nova – Piso 2 Nacional 

Morana Praça Nova – Piso 1 Nacional 

Nutty Bavarian Praça Nova – Piso 2 Nacional 

TIM Praça Nova – Piso 1 Nacional 

Tip Top Mega Store Praça Nova – Piso 2 Nacional 

TNG Praça Nova – Piso 2 Nacional 

Vivo Praça Nova – Piso 1 Nacional 

Bambina’s Praça Nova – Piso 2 Regional 
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Comida da Vó Praça Nova – Piso 2 Regional 

Heroes Play Praça Nova – Piso 2 Regional 

Ice by Nice Praça Nova – Piso 2 Regional 

Jin Jin Praça Nova – Piso 2 Regional 

Lojas União 1 a 99 Praça Nova – Piso 1 Regional 

Rizzo/Burguer Mais Praça Nova – Piso 2 Regional 

Acquarela Praça Nova – Piso 1 Local 

Airsoftpro Arena Praça Nova – Piso 1 Local 

AmorArt Praça Nova – Piso 1 Local 

Belle Bijou Praça Nova – Piso 1 Local 

Brigaderia e Doceria Marta Benez Praça Nova – Piso 2 Local 

Catatau Diversões Praça Nova – Piso 1 Local 

Copacabana Chinelaria Praça Nova – Piso 2 Local 

Cute Case - Quiosque Praça Nova – Piso 1 Local 

Delícias do Campo - Quiosque Praça Nova – Piso 1 Local 

Diversão Encantada - Quiosque Praça Nova – Piso 2 Local 

Diversão Encantada Animal - Quiosque Praça Nova – Piso 1 Local 

Empório do Aço - Quiosque Praça Nova – Piso 2 Local 

Fritto Praça Nova – Piso 2 Local 

Gelateria Fratelli Praça Nova – Piso 2 Local 

Hot Planet Fit Praça Nova – Piso 1 Local 

Inove Acessórios (celular) Praça Nova – Piso 1 Local 

Inove Acessórios (celular) - Quiosque Praça Nova – Piso 2 Local 

I9 Skateshop Praça Nova – Piso 2 Local 

Jaqueline Costa Praça Nova – Piso 2 Local 

Magnos Joalheiro Praça Nova – Piso 1 Local 

Maísa Viagens Praça Nova – Piso 2 Local 

Mary’s Store Praça Nova – Piso 2 Local 

Mini Cars for Rent - Quiosque Praça Nova – Piso 2 Local 

Mr. Potato Praça Nova – Piso 2 Local 

Nada Santa  Praça Nova – Piso 1 Local 

Ótica Visão Praça Nova – Piso 1 Local 

Pekin Brasil Praça Nova – Piso 2 Local 

Piticas - Quiosque Praça Nova – Piso 1 Local 

Sacratu Kyphi Aromatizantes - Quiosque Praça Nova – Piso 1 Local 

Santa Tattoo Praça Nova – Piso 1 Local 

Sapatos 4you Praça Nova – Piso 1 Local 

St Martin Barbearia e Tatuagem Praça Nova – Piso 1 Local 

Sucos S/A Praça Nova – Piso 2 Local 

Taberna Store Praça Nova – Piso 2 Local 

Tico’s Burguer Praça Nova – Piso 2 Local 

Top Semijóias Praça Nova – Piso 2 Local 

Trip Bag Praça Nova – Piso 2 Local 

Yzzamelo Praça Nova – Piso 2 Local 

Zapith Praça Nova – Piso 1 Local 

Fonte:  https://www.shoppingpracanovaaracatuba.com.br/loja.asp (2018); Levantamentos de campo 

realizados pela autora (2018). Organizada por Ana Paula Cabral Sader (2018). 

   

 

 

 

 

https://www.shoppingpracanovaaracatuba.com.br/loja.asp
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Gráfico 3 – Araçatuba. Praça Nova Shopping Araçatuba. Origem dos capitais 

empregados na abertura das lojas. 2018  

 

Fonte:  https://www.shoppingpracanovaaracatuba.com.br/loja.asp (2018); Levantamentos de campo 

realizados pela autora (2018). Organizada por Ana Paula Cabral Sader (2018). 

 

Vale ressaltar que esses percentuais dizem respeito ao número absoluto de lojas. Caso 

tivéssemos dados relativos ao faturamento das lojas dos shopping centers, provavelmente esses 

percentuais se mostrariam ainda mais expressivos em relação à participação do capital externo. 

Percebemos que a quantidade de lojas com capital local no MultiShop, localizado no 

centro consolidado de Araçatuba, é muito maior (88,63%), percentualmente, do que aquelas do 

mesmo tipo nos outros dois shopping centers, Araçatuba Shopping e Praça Nova Araçatuba, 

respectivamente com (52,08% e 47,56%).  

Também é interessante comparar a quantidade de lojas com capital nacional e 

internacional nesses três empreendimentos. Enquanto no Multishop não há nenhuma loja com 

capital internacional e apenas 9,09% delas com capital nacional; no Araçatuba Shopping temos 

39,58% de lojas com capital nacional e internacional; e no Praça Nova Araçatuba temos 43,89% 

de lojas com capital nacional e internacional.  

Percebemos, por meio de uma análise ao longo do tempo, que o capital local, majoritário 

no Araçatuba Shopping e no Multishop, inaugurados na década de 1990, foi paulatinamente 

perdendo espaço para capitais de origem regional, nacional e internacional, através do 

estabelecimento de lojas de redes e de franquias, sobretudo com a abertura do  Shopping Praça 

Nova, inaugurado em 2014.  

Verificamos ainda que a origem local desses capitais é ainda mais preponderante quando 

observamos o Multishop, centro de compras localizado no centro consolidado da cidade, 

https://www.shoppingpracanovaaracatuba.com.br/loja.asp
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denotando que não apenas o tempo, mas a localização é fator determinante das escolhas 

locacionais de empresas de capitais externos. 

Entrevistamos o gerente financeiro do Shopping Praça Nova Araçatuba20 e, no trecho 

abaixo, ele avalia o raio das cidades atendidas, indicando a origem das pessoas que frequentam 

o shopping center. 

 

Vem gente desde Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, apesar da cidade ficar 

bem distante de Araçatuba. Então não pegamos apenas pessoas de Birigui ou 

Guararapes, que estão bem próximas daqui, mas também de cidades como 

Andradina, Fernandópolis, Jales e Mirandópolis, mais distantes. Temos 

também todas as cidades menores da nossa região e vemos muito isso pelas 

placas dos carros. Nós sabemos que somos um shopping center regional, até 

por conta da localização na Rodovia Rondon, e esse é exatamente o intuito.  

 

 

Nesta mesma entrevista, o gerente financeiro do Shopping Praça Nova Araçatuba 

discorre sobre a concorrência entre os diversos centros comerciais, tanto em Araçatuba quanto 

em outras cidades. Interessante notar que está em curso a mudança do nome do shopping center, 

de Shopping Praça Nova Araçatuba para Shopping Praça Nova, de modo a reforçar o seu caráter 

regional. 

 

Falando de Araçatuba, entendemos o comércio de rua como nosso maior 

concorrente. Temos também os shopping centers de outras cidades, como 

aqueles de São José do Rio Preto e outros, principalmente aqueles que estão 

situados em rodovias, na entrada das cidades. Esses shopping centers são mais 

centrais, mais regionais. A nossa intenção ao escolher o nosso terreno foi 

exatamente sermos reconhecidos como um shopping center regional. Nós até 

passamos recentemente por uma mudança de marca, a gente nem gosta hoje 

mais de falar Shopping Praça Nova Araçatuba, só Shopping Praça Nova, 

porque a gente é da região, a gente não é de Araçatuba. Mapeamos toda essa 

região e vimos que aqui tínhamos uma região com uma renda per capita e um 

IDH muito bons, além de cidades pequenininhas aqui próximas, com bom 

IDH e também com boa renda per capita. A gente atende a uma grande região 

e ela corresponde, ela vem. O ponto negativo é que no meio de semana esse 

público regional não está tão presente aqui, ele é mais de feriado, final de 

semana. 

 

 

Ainda nesta entrevista, o gerente financeiro do Shopping Praça Nova Araçatuba 

apresenta sua visão sobre as pessoas que frequentam o shopping center e os meios de 

locomoção utilizados por esse público. 

 

 
20 Entrevista realizada no dia 20 de dezembro de 2018. 
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Nós temos desde o público C e D até o B e A. Mas hoje o nosso público 

predominantemente aqui no shopping é o B. Em Araçatuba, quem é A ou 

triple A quase não compra em Araçatuba, compram fora da cidade e até fora 

do país. O público A vem para tomar um café. E a classe A prefere vir aqui às 

segundas e terças. Eu acho que é porque esse público não gosta da 

movimentação maior do final de semana. No final de semana você vê tudo 

misturado, todos os públicos A, B e C. E apenas uma linha de ônibus vem até 

o shopping, do centro para cá. A gente tem um ponto de ônibus aqui em frente: 

centro/shopping. Mas quem vem ao shopping, vem de carro. Quem vem de 

ônibus é quem trabalha no shopping, quem consome no shopping vem de 

carro. 

 

 

LOJAS DE GRANDES REDES 

 

Verificamos no Mapa 17 a localização de lojas de grandes redes21 concentradas na área 

central de Araçatuba, bem como no Shopping Praça Nova Araçatuba e no Araçatuba Shopping, 

além dos supermercados e hipermercados permeando as avenidas que são os eixos comerciais 

da cidade, como a loja do Supermercado Pão de Açúcar, na Avenida Brasília, e do 

Hipermercado Muffatto, na confluência da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo com Avenida 

Saudade. 

O Mapa 17 também indica uma concentração de lojas de grandes redes localizadas na 

área central de Birigui, enquanto os supermercados e hipermercados estão melhor distribuídos 

pela cidade, em avenidas que são consideradas eixos comerciais. Tanto o “atacarejo”22 Tonin 

como o Supermercado Muffato instalaram-se em Birigui depois de ter suas lojas já consolidadas 

em Araçatuba, o que demonstra o interesse em uma localidade que poderia ser considerada 

como já suprida pelas unidades previamente existentes em Araçatuba. Ainda assim, muitos 

citadinos biriguienses relataram em suas entrevistas que preferem se deslocar para Araçatuba, 

para algumas atividades de comércio e serviços especializados, como as concessionárias de 

automóveis. 

 

 

 

 
21 As grandes lojas de redes que têm unidades em Araçatuba são Casas Bahia, Magazine Luíza, Lojas 

Americanas, Pernambucanas, Riachuelo, Havan, Seller e Kalunga. 
22 Atacarejos são supermercados que comercializam produtos tanto no ramo de atacado como no ramo 

de varejo, atingindo tanto os consumidores finais quanto os pequenos varejistas, modalidade esta que 

tem crescido mais do que o comércio varejista (CHIARA, 2013). 
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Mapa 17 – Araçatuba e Birigui. Principais Lojas de Grandes Redes Comerciais. 2019 

 

Fonte: IBGE (2018). Organização: Ana Paula Cabral Sader (2019).  
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Em 2006 e 2013, o Supermercado Rondon, de capital local, abriu duas grandes novas 

lojas em Araçatuba, nos bairros São João e Ipanema, respectivamente, além da loja já existente 

no bairro Jussara. A quarta loja está com obras em andamento atualmente, no bairro Concórdia.  

Ressaltamos a importância, nos últimos anos, dos movimentos realizados por diferentes 

grupos privados de alcance regional e nacional em supermercados e hipermercados na cidade 

(Quadro 7). As lojas das seguintes redes foram inauguradas a partir de 2010: Tonin 

Superatacado, Stock Atacadista, Super Muffato, Amigão Supermercados e Supermercados 

Redepas Rosa Felipe. As escolhas locacionais dessas redes reforçam a ideia da complexificação 

das estruturas espaciais, no tempo e no espaço, com multicentralidade e policentralidade. 

Enquanto o Super Muffato e o Tonin Atacadista estão localizados no setor sul de Araçatuba e 

bem próximos da Rodovia Marechal Cândido Rondon, o Stock Atacadista instalou-se no centro 

consolidado da cidade. Digno de nota é o Supermercado Rondon, de capital local, em suas 

escolhas locacionais, tendo iniciado suas operações com uma loja às margens da Rodovia 

Marechal Cândido Rondon e depois inaugurado uma unidade no centro consolidado. Mais 

recentemente abriu uma loja no setor norte da cidade e se prepara para inaugurar em 2020 mais 

uma unidade no Concórdia, bairro limítrofe com o município de Birigui. 

 

Quadro 7 – Araçatuba. Principais Supermercados. 2018 
Principais Supermercados 

 

Endereço Origem do 

Capital 

Tonin Superatacado Avenida Saudade, 1901 – Saudade. Nacional 

Stock Atacadista Avenida Araçás, 2201 - Vila Mendonça.  Nacional 

Super Muffato Avenida Saudade, 1165 Sl 1 – Saudade.  Nacional 

Supermercado Pão de Açúcar Avenida Brasília, 1177 - Vila São Paulo. Nacional 

Amigão Supermercado Avenida Waldemar Alves, 1646 – Planalto. Nacional 

Supermercado Amália Rua Manoel Carvalho Santana, 100 - 

Conjunto Habitacional Ivo Tozzi. 

Regional 

Supermercados Redepas Rosa 

Felipe 

Rua do Fico, 561 – Santana. Regional 

Rua Bolivia, 479 - Vila Industrial. 

Supermercados Rondon Rua Conde Francisco Matarazzo, S/N – 

COBRAC - São João. 

Local 

Rua Marcos Toquetão, 514 Lj 1 - Jussara. 

Avenida José Ferreira Batista, 2300 

– Ipanema. 

Mercado Municipal de Araçatuba Avenida João Arruda Brasil, S/N – Paraíso.  Local 

Fonte: Levantamentos de campo da autora (2017); CNEFE (2010); Levantamentos de campo 

realizados pela autora (2018). Organização: Ana Paula Cabral Sader (2019). 
 

O Quadro 8 indica as principais unidades de lojas de rede comerciais existentes em 

https://www.listamais.com.br/endereco/Xf5XD-70/avenida-waldemar-alves-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XD7X0-70/avenida-fico-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XD5XX-70/rua-bolivia-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XD7fB-70/rua-conde-francisco-matarazzo-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XfX0D-70/rua-marcos-toquetao-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XD9Zf-70/avenida-jose-ferreira-batista-em-aracatuba-sp
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Araçatuba. As Casas Bahia e as Lojas Riachuelo, é interessante frisar, mantêm suas lojas no 

centro principal da cidade, mas também abriram novas lojas no Shopping Praça Nova. Já havia 

uma unidade das Lojas Americanas no Araçatuba Shopping e mais uma unidade foi inaugurada 

no Shopping Praça Nova Araçatuba.  

O chamado calçadão, em Araçatuba, foi fundado na década de 1980 e está localizado 

no centro principal da cidade, abrangendo cinco quadras, entre as ruas Deodoro e Princesa 

Isabel. O Multishop, um centro de compras, está localizado no calçadão, bem como muitas lojas 

que oferecem os mais variados produtos e serviços. 

O camelódromo de Araçatuba foi aberto no ano de 2000 e está situado no centro 

consolidado, na área conhecida como calçadão. É denominado Camelódromo Luiz Carlos 

Rister, localiza-se na Rua XV de Novembro e é constituído de pequenas lojas que 

comercializam desde artigos de vestuário a produtos eletrônicos. Antes da implantação do 

camelódromo, os vendedores ambulantes realizavam suas atividades na Praça Rui Barbosa 

(MIRELLA, 2004). No camelódromo, a informalidade está presente de modo organizado e 

legal, mas também existem os inúmeros ambulantes que atuam de modo ilegal.  

 

Quadro 8 – Araçatuba. Principais Lojas de Redes Comerciais. 2018 
Principais Lojas de Rede 

 

Endereço Origem do 

Capital 

Lojas Americanas  Araçatuba Shopping Nacional 

Shopping Praça Nova Araçatuba 

Lojas Pernambucanas Rua Marechal Deodoro, 47 – Centro. Nacional 

Casas Bahia  Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 158, 162, 168 – 

Centro. 

Nacional 

R. Princesa Isabel, 115 – Centro. 

Shopping Praça Nova Araçatuba 

Magazine Luiza  Rua Duque de Caxias, 126 – Centro. Nacional 

Lojas Riachuelo Rua Marechal Deodoro, 12 – Centro. Nacional 

Shopping Praça Nova Araçatuba  

Loja Seller Rua Duque de Caxias 137 – Centro. Nacional 

Lojas Havan Avenida Araçás, 1300 – Centro. Nacional 

Lojas Kalunga Shopping Praça Nova Araçatuba  Nacional 

Lojas Tanger R. Mal. Deodoro, 212 – Centro. Regional 

Fonte: Levantamentos de campo da autora (2017); CNEFE (2010); Levantamentos de campo 

realizados pela autora (2018). Organização: Ana Paula Cabral Sader (2019). 

 

O centro principal da cidade de Araçatuba, considerando-se aí o calçadão e também o 

camelódromo, é uma área pujante e o principal nó do sistema de circulação por transporte 

coletivo, com o funcionamento do Terminal de Ônibus Urbano, com suas linhas radiais. O perfil 

das lojas situadas nesse local, bem como a presença do camelódromo, confere ao centro 

consolidado de Araçatuba uma característica de área de comércio popular, em grande parte 
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reforçada pela proximidade com o terminal de transporte coletivo urbano.  

O centro consolidado de Birigui é o local de boa parcela das atividades comerciais e de 

serviços da cidade, como observamos nos mapas 16 e 17. Grande parte das lojas localizadas no 

centro é composta por capitais locais, com apenas uma unidade. Também no centro estão 

localizadas grandes lojas de redes nacionais como Casas Bahia, Lojas Pernambucanas, 

Magazine Luíza, Lojas Americanas, além das agências bancárias e redes nacionais de farmácias 

(Quadros 9 e 10). Uma filial das Lojas Cem será inaugurada na área central de Birigui em 

meados de 2019, segundo informações do Sr. Nelson Giardino, Secretário Municipal da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação de 

Birigui (SEDECTI)23.  

 

Quadro 9 – Birigui. Principais Supermercados. 2018 
Principais Supermercados 

 

Endereço Origem do 

Capital 

Tonin Superatacado Av. Euclides Miragaia, 2427 - Loja 20 - Jardim 

Pinheiros. 

Nacional 

Super Muffato R. Bandeirantes, 711 – Centro. Nacional 

Amigão Supermercado R. Saudades, 1004 – Centro. Nacional 

Av. Euclides Miragaia, 1836 - Vila Angélica. 

R. Silvares, 103 – Centro. 

Bandeirante Supermercados Av. Antônio da Silva Nunes, 837 - Vila 

Silvares. 

Local 

R. João Galo, 94 – Centro. 

Fonte: Levantamentos de campo da autora (2018) e CNEFE (2010). Organização: Ana Paula Cabral 

Sader (2019). 

 

Quadro 10 – Birigui. Principais Lojas de Redes Comerciais. 2018 
Principais Lojas de Rede 

 

Endereço Origem do 

Capital 

Lojas Americanas  Rua Sete de Dezembro, 520 – Centro. Nacional 

Lojas Pernambucanas Praça Doutor Gama, 396 – Centro. Nacional 

Casas Bahia  Praça Doutor Gama, 516 – Centro. Nacional 

Magazine Luiza  Rua Bento da Cruz, 564 – Centro. Nacional 

Lojas Romera Rua Sete de Dezembro, 535 – Centro. Nacional 

Loja Seller Rua Bento da Cruz, 538 – Centro. Nacional 

Lojas J. Mahfuz Rua Barão do Rio Branco, 466 – Centro. Regional 

Cybelar Praça Doutor Gama, 510 – Centro. Regional 

Fonte: Levantamentos de campo da autora (2018) e CNEFE (2010). Organização: Ana Paula Cabral 

Sader (2019). 

 

 

 

 
23 Entrevista realizada no dia 13 de março de 2019. 
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ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO  

 

Araçatuba tem uma oferta considerável de cursos técnicos e superiores em variadas 

áreas do conhecimento e abrange, além de dois campi da UNESP, quatro universidades 

privadas; três centros universitários, um dos quais confessional; e várias faculdades, que 

oferecem cursos tanto na modalidade presencial quanto à distância. A gama de cursos 

oferecidos no nível de pós-graduação também é extensa. 

O Mapa 18 apresenta a atual distribuição de todas as instituições de ensino superior, 

bem como as de nível técnico da cidade, indicando uma concentração na área central e em 

bairros próximos a ela, mas também uma distribuição considerável nas áreas sul, sudeste e 

norte. Nos Quadros 11 e 12 há as listas das principais instituições de ensino superior e técnico, 

indicando ainda seus endereços e a origem do capital empregado em cada uma delas.  

Ademais, no ano de 2019, foram abertas vagas para vestibulares em um Curso de 

Medicina e está prevista a oferta para outro Curso de Medicina em 2020, em duas instituições 

privadas de ensino superior da cidade, fato amplamente divulgado na imprensa e comemorado 

pela administração pública municipal e pela população local.  

O Mapa 18 apresenta a distribuição das instituições de ensino superior em Birigui, bem 

como as de nível técnico, indicando uma concentração na área central da cidade, com poucas 

unidades que rompem com esse padrão.  
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Mapa 18 – Araçatuba e Birigui. Instituições de Ensino Superior. 2018 

 

Fonte: CNEFE (2018), IBGE (2018). Organização: Ana Paula Cabral Sader (2019).  
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Quadro 11 – Araçatuba. Principais Instituições de Ensino Superior. 2018 

Principais Instituições de Ensino Superior 

 

Endereço Origem do 

Capital 

FAC /FEA – Faculdade da Fundação 

Educacional Araçatuba 

R. Maurício de Nassau, 1191 – 

Santana. 

Local 

Faculdade UCESP – União Cultural do 

Estado de São Paulo 

Estrada Municipal Caram 

Rezek, S/N Km1,35 - Chácaras 

Paraíso. 

Regional 

UNITOLEDO YDUQS 

 

Rua Antônio Afonso Toledo, 595 – 

Jardim Sumaré. 

Nacional 

(passou de capital 

local para 

nacional em 2019) 

UNESP ODONTOLOGIA E MEDICINA 

VETERINÁRIA 

Rua José Bonifácio, 1193 - Vila 

Mendonça. 

Instituição de 

Ensino Pública 

Estadual Rodovia Marechal Rondon, S/N Km 

527/528. 

UniCESUMAR – Centro Universitário 

Maringá (Polo Avançado) 

Rua Floriano Peixoto, 614 - Vila 

Mendonça. 

Nacional 

UNIP – Universidade Paulista Avenida Baguaçu, 1939 - Jardim 

Sumaré. 

Nacional 

Centro Universitário Salesiano Rodovia Senador Teotônio 

Vilela, 3821 Km 8,5. 

Nacional 

UNIESP – União das Instituições 

Educacionais de São Paulo – Universidade 

Brasil  

Rua Professor Jorge Corrêa, 463 - 

Jardim Nova Iorque. 

Nacional 

Universidade Anhanguera – Grupo Kroton 

(Polo Avançado) 

Rua Professor Jorge Corrêa, 463 

- Jardim Nova Iorque. 

Internacional 

UNOPAR – Universidade Norte do Paraná 

(Polo Avançado) 

Rua Bandeirantes, 1470 - Vila São 

Paulo. 

Nacional 

Fonte: Levantamentos de campo da autora (2017); CNEFE (2010); Levantamentos de campo 

realizados pela autora (2018). Organização: Ana Paula Cabral Sader (2019). 

 

Quadro 12 – Araçatuba. Principais Instituições de Ensino Técnico. 2018 

Principais Instituições de Ensino 

Técnico 

Endereço Origem do Capital 

ETEC - Escola Técnica Araçatuba Avenida Prestes Maia, 1764 – 

Ipanema. 

Instituição de Ensino 

Pública Estadual  

SENAC - Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial 

Avenida João Arruda Brasil, 500 - 

São Joaquim. 

Instituição de Ensino do 

“Sistema S” Nacional 

SESI - Serviço Social da Indústria R. Dr. Álvaro Afonso do 

Nascimento, 300 – Jardim 

Presidente. 

Instituição de Ensino do 

“Sistema S” Nacional 

FATEC - Faculdade de Tecnologia 

Araçatuba Professor Fernando de 

Amaral de Almeida Prado 

Avenida Prestes Maia, 1764 – 

Ipanema. 

Instituição de Ensino 

Pública Estadual 

Fonte: Levantamentos de campo da autora (2017); CNEFE (2018); Levantamentos de campo 

realizados pela autora (2018). Organização: Ana Paula Cabral Sader (2019). 

 

Merece distinção o fato de que o Centro Universitário Toledo foi adquirido pelo Grupo 

Yduqs em 2019, passando de uma organização de abrangência e capital local para uma condição 

https://www.listamais.com.br/endereco/XfB97-70/estrada-municipal-caram-rezek-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XfB97-70/estrada-municipal-caram-rezek-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XDfQ7-70/rua-antonio-afonso-toledo-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XD9f9-70/rua-jose-bonifacio-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/Xff5D-70/rodovia-marechal-rondon-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XD7XZ-70/rua-floriano-peixoto-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XDBQf-70/avenida-baguacu-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XfBf9-70/rodovia-senador-teotonio-vilela-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XfBf9-70/rodovia-senador-teotonio-vilela-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XD9DB-70/rua-professor-jorge-correa-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XD9DB-70/rua-professor-jorge-correa-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XDBQZ-70/rua-bandeirantes-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/75BD-70/avenida-prestes-maia-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XDQZ5-70/avenida-joao-arruda-brasil-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/75BD-70/avenida-prestes-maia-em-aracatuba-sp
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de capital nacional, transpondo um contexto de mantenedores e administração familiar 

tradicionais para ser uma unidade universitária pertencente ao segundo maior grupo de 

educação no Brasil, com capital aberto na bolsa de valores e perspectiva de expansão nacional.   

Também é importante realçar a maciça presença de estudantes oriundos de diversos 

municípios próximos e outros nem tanto, que se deslocam diariamente para estudar em 

Araçatuba. Como exemplo, podemos citar jovens que se deslocam de Andradina e de Pereira 

Barreto (distantes 136 km e 112 km de Araçatuba, respectivamente), em deslocamentos que 

chegam a durar quatro horas, considerando-se os percursos de ida e de volta.  

Analisando as escolhas locacionais dessas instituições de ensino ao longo do tempo, 

percebemos que as primeiras se estabeleceram em bairros próximos ao centro principal. A 

Faculdade de Odontologia de Araçatuba, criada em 1955, estabeleceu-se na Vila Mendonça e 

depois foi incluída no sistema estadual de ensino superior do Estado, passando a fazer parte da 

UNESP em 1976, sendo construído mais um campus na Rodovia Marechal Cândido Rondon, 

entre Araçatuba e Birigui. 

O Centro Universitário Toledo foi criado em 1966 com sua unidade instalada no Jardim 

Sumaré. A Fundação Educacional Araçatuba (FAC/FEA) é uma fundação municipal criada em 

1967 e que desde então localiza-se no Santana, um bairro pericentral. A criação desses cursos 

superiores foi um fator de aumento populacional nas décadas de 1960 e 1970.  

 

Um ponderável fator de incrementação populacional foi a instalação de 

várias escolas; mormente a estratificação funcional da FOA – 

Faculdade de Odontologia de Araçatuba, e a criação da Instituição 

Toledo de Ensino – com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Araçatuba. [...] Com esses cursos superiores, centenas de alunos para 

Araçatuba se mudaram; famílias de apoio – de estudantes, de 

funcionários, de professores – aqui se instalaram; repúblicas estudantis 

foram criadas. Restaurantes, bares, livrarias, bibliotecas, lojas 

especializadas – tudo trouxe incremento demográfico (PINHEIRO e 

BODSTEIN, 1997, p. 328). 

 

 

As Faculdades Católicas Salesianas iniciaram seus trabalhos em Araçatuba no ano de 

1974, também no Jardim Sumaré, assim como o Centro Universitário Toledo. Em 2006, logo 

após ser reconhecido como Centro Universitário Salesiano, transferiu as instalações de seus 

cursos superiores para um edifício recém construído, às margens da Rodovia Senador Teotônio 

Vilela, quase na divisa do município com Birigui.  

A Universidade Paulista (UNIP) inaugurou sua unidade em Araçatuba em 1997, 
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instalada no edifício do antigo frigorífico T. Maia, no Jardim Alvorada, bairro também próximo 

à saída rodoviária para Birigui, no setor leste da cidade (PINHEIRO e BODSTEIN, 1997).  

Essas duas escolhas locacionais, mais recentes, já denotam um movimento, no tempo, 

em direção ao setor situado entre Araçatuba e Birigui, objeto maior de nosso estudo.  

 

A Prefeitura Municipal de Birigui afirma que a capacidade produtiva da cidade tem 

como um de seus alicerces a estrutura existente de ensino técnico, por meio das unidades do 

Instituto Federal de São Paulo (IFSP), da ETEC (Escola Técnica Estadual) e Fateb (Faculdade 

de Tecnologia de Birigui), bem como sua articulação com instituições representativas de classes 

que formam o “Sistema S”, com unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Social da Indústria 

(SESI) e Serviço Social do Comércio (SESC) (BIRIGUI, 2018). 

No entanto, não há oferta significativa de instituições e cursos de nível superior em 

Birigui, o que faz com que as pessoas se desloquem para Araçatuba para estudar. Também não 

existe a oferta de cursos de pós-graduação em Birigui. Os depoimentos dos citadinos 

biriguienses ilustram essa característica quando seus relatos nas entrevistas mostram que a 

maior parte dos moradores de Birigui que estudam em uma instituição de ensino superior, o 

fazem em Araçatuba, o que reforça o caráter de complementaridade presente nas relações entre 

Araçatuba e Birigui. 

O Quadro 13 apresenta as principais instituições de ensino superior e técnico, apontando 

seu endereço e a origem do capital de cada uma delas. Notamos que, das quatro instituições de 

ensino superior nacionais existentes na cidade de Birigui, apenas uma tem a estrutura para o 

oferecimento de ensino presencial, enquanto as demais são polos de educação a distância.  

 

Quadro 13 – Birigui. Principais Instituições de Ensino Superior e de Ensino Técnico. 

2018 
Principais Instituições de Ensino 

Superior 

Endereço Origem do 

Capital 

UniCesumar (Polo EaD) R. Osvaldo Cruz, 182 – Centro. Nacional 

UNIP (Polo EaD) Av. Nove de Julho, 672 – Centro. Nacional 

UNIMES (Polo EaD) R. Osvaldo Cruz, 182 – Centro. Nacional 

UNIESP  Rua João Escanhuela, 133 - Jardim Capuano. Nacional 

Faculdade Metodista Av. Nove de Julho, 175 – Centro. Local 

FATEB – Faculdade de Ciências e 

Tecnologia de Birigui 

R. Antônio Simões, 04 – Centro. Local 

Instituto Federal de São Paulo Residencial Portal da Pérola II - Rua Pedro 

Cavalo, 709 - Residencial Portal da Pérola II. 

Nacional 

Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) 

Avenida João Cernach, 2180 - Vila Troncoso. Nacional 



112 
 

Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC) 

R. Bento da Cruz, 284 - Jardim Nossa Senhora 

de Fátima. 

Nacional 

Fonte: Levantamentos de campo da autora (2018) e CNEFE (2010). Organização: Ana Paula Cabral 

Sader (2019). 

 

            ORGANIZAÇÕES BANCÁRIAS 

 

As maiores organizações bancárias nacionais e estrangeiras estão presentes na cidade 

de Araçatuba, totalizando sete redes diferentes. Verificamos um padrão de concentração tendo 

em vista que a maior parte das agências bancárias está situada no centro principal de Araçatuba, 

com algumas unidades dispersas em determinados setores, considerados eixos comerciais da 

cidade (Mapa 19 e Quadro 14). Constatamos ainda que o surgimento desses subcentros, como 

a Rua do Fico ou a Rua Marcílio Dias, deu-se com o estabelecimento de casas comerciais de 

variados segmentos, levando então a um posterior interesse da presença dos bancos nesses 

locais, o que ocorreu a partir do início da década de 2000. Antes disso, “ir ao banco” era uma 

prática restrita ao centro consolidado de Araçatuba. Percebemos uma maior dispersão espacial 

dos caixas eletrônicos, que se encontram distribuídos em shopping centers, supermercados, 

instituições públicas (como o fórum e a prefeitura), além de algumas empresas, como a Nestlé. 

A presença de organizações bancárias auxilia a fortalecer as novas “áreas centrais” 24 

(Whitacker, 2019) que foram se formando ao longo do tempo, como áreas de concentração de 

atividades descontínuas ao centro consolidado. 

Uma organização bancária estrangeira e quatro organizações nacionais estão presentes 

em Birigui, localizadas no centro consolidado da cidade (Mapa 19 e Quadro 15).  Apenas quatro 

unidades encontram-se fora desse quadrilátero central de bancos, mas ainda em bairros 

considerados centrais. Observa-se aí um claro padrão de concentração dos bancos e podemos 

associá-lo à concentração do setor de comércio e serviços, bem como à localização de pequenas 

indústrias do setor calçadista na região central e em bairros do entorno do centro. A localização 

residencial de camadas de renda média e alta, além de serviços relacionados à educação e de 

saúde reforçam essa centralidade. 

 

 

 

 
24 Utilizamos aqui a expressão “área central”, tal como fez Whitacker (2019, p. 27), por considerá-la 

apropriada, “uma vez que traz a noção de centralidade e de coesão espacial, próprias não apenas ao 

centro principal, mas também a outras formas espaciais dotadas de centralidade”. 
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Mapa 19 – Araçatuba e Birigui. Agências Bancárias. 2018 

 

Fonte: CNEFE (2010); IBGE (2018); Levantamentos de campo realizados pela autora (2018). 

Organização: Ana Paula Cabral Sader (2019). 
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Quadro 14 – Araçatuba. Agências Bancárias e Caixas Eletrônicos. 2018 

Agências Bancárias Endereço Origem do 

Capital 

Banco Bradesco Rua do Fico, 360 - São Joaquim. Nacional 

Avenida Waldemar Alves, 400 - Vila Industrial. 

Rua Carlos Gomes, 25 – Centro. 

Rua Marechal Deodoro, 64 – Centro. 

Rua Marcilio Dias, 1183 - Novo Paraíso. 

Rua Tabajaras, 572 – Centro. 

Rua Brasil, 418 – São João. 

Banco do Brasil Rua do Fico, 602 – Santana. Nacional 

Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, 601 - Jardim Nova 

Iorque. 

Avenida Saudade, 1253 – Saudade. 

Rua Afonso Pena, 222 – Centro. 

Rua Brasil, 495 - São João. 

Praça Rui Barbosa, 322 – Centro. 

Rua Duque Caxias, 2130 – Centro. 

Rua Marcilio Dias, 1141 - Novo Paraíso. 

Rua Marechal Deodoro, 1394 - São João. 

Praça Maurício Martins Leite, 60 - Vila Santa Maria. 

Rua Tenente Alcides Theodoro dos Santos, 100 – 

Aviação. 

Banco Mercantil do 

Brasil 

Rua Oswaldo Cruz, 36 – Centro. Nacional 

Banco Rabobank 

Brasil 

Rua Bandeirantes, 772 – Centro. Internacional 

Caixa Econômica 

Federal 

Avenida Brasília, 2148 - Jardim Nova Iorque. Nacional 

Rua do Fico, 410 - São Joaquim. 

Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, 1534 – Icaraí. 

Praça Rui Barbosa, 300 – Centro. 

Rua Baguaçu, 1530 - Parque Baguaçu. 

Rua Brasil, 94 - São João. 

Rua Duque Caxias, 2130 - Jardim Nova Iorque. 

Banco Itaú Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, 601 -  

Jardim Nova Iorque. 

Nacional 

Rua Floriano Peixoto, 896 - Vila Mendonça. 

Rua Gonçalves Lêdo, 750 – São Joaquim. 

Rua Marcilio Dias, 1166 - Novo Paraíso. 

Rua Carlos Gomes, 34 – Centro. 

Rua Luiz Pereira Barreto, 76 – Centro. 

Banco Santander  Rua José Bonifácio, 1193 - Vila Mendonça. Internacional 

Fonte: Levantamentos de campo da autora (2018) e CNEFE (2010). Organização: Ana Paula Cabral 

Sader (2019). 

 

Quadro 15 – Birigui. Agências Bancárias. 2018 

Agências 

Bancárias 

Endereço Capital 

Santander Rua Barão do Rio Branco, 688 – Centro. Internacional 

Rua Conselheiro Antônio Prado, 45 – Centro. 

Av. Youssef Ismail Mansour, 484 - Parque Res. América. 

https://www.listamais.com.br/endereco/Xf5XD-70/avenida-waldemar-alves-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XD55f-70/rua-carlos-gomes-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XDZDf-70/rua-marechal-deodoro-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/Xf09Z-70/rua-marcilio-dias-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XfBDf-70/rua-tabajaras-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XD5XZ-70/rua-brasil-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XD9XQ-70/avenida-joaquim-pompeu-de-toledo-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XffQ0-70/avenida-saudade-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XDf0f-70/rua-afonso-pena-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XD5XZ-70/rua-brasil-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XffZ7-70/praca-rui-barbosa-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/B5BX70-70/rua-duque-caxias-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/Xf09Z-70/rua-marcilio-dias-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XDZDf-70/rua-marechal-deodoro-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XfXf7-70/praca-mauricio-martins-leite-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XDff0-70/rua-tenente-alcides-theodoro-dos-santos-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XfDDf-70/rua-oswaldo-cruz-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XDBQZ-70/rua-bandeirantes-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XD5X7-70/avenida-brasilia-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XD9XQ-70/avenida-joaquim-pompeu-de-toledo-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XffZ7-70/praca-rui-barbosa-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/B5BD9X-70/rua-baguacu-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XD5XZ-70/rua-brasil-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/B5BX70-70/rua-duque-caxias-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XD7XZ-70/rua-floriano-peixoto-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/Xf09Z-70/rua-marcilio-dias-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/Xf05X-70/rua-luiz-pereira-barreto-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XD9f9-70/rua-jose-bonifacio-em-aracatuba-sp
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Banco do Brasil Rua Bento da Cruz, 397 – Centro. Nacional 

Caixa Econômica 

Federal 

R. Siqueira Campos, 570 – Centro. 

 

Nacional 

Rua Saudades, 1552 – Centro. 

Banco Itaú R. Barão do Rio Branco, 637 – Centro. Nacional 

Sicredi  R. Rui Barbosa, 35 – Centro. Nacional 

Fonte: Levantamentos de campo da autora (2018) e CNEFE (2010). Organização: Ana Paula Cabral 

Sader (2019). 

 

 

            SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

Os serviços públicos de saúde em Araçatuba estão divididos em: a) Atenção Básica, 

realizados pelas Unidades Básicas de Saúde e pelo Programa de Saúde da Família, com os 

serviços de urgência e emergência realizados pelo Pronto Socorro Municipal; b) Atenção 

Secundária, constituída por uma rede de serviços realizados pelo Centro de Saúde de Araçatuba, 

Núcleo de Gestão Assistencial, Serviço de Atendimento Especializado em DST/AIDS e 

Hepatites Virais, Ambulatório Regional de Saúde Mental, Centro de Atenção Psicossocial em 

Álcool e Drogas (CAPS), Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, Centro de 

Atendimento Integral à Criança e ao Adolescente e Centro de Especialidades Odontológicas; e 

c) Atenção Terciária, com serviços realizados pela rede hospitalar vinculada ao Sistema Único 

de Saúde (SUS), que conta com dois hospitais públicos, o Hospital Municipal da Mulher e Santa 

Casa de Misericórdia, de gestão estadual; e dois hospitais da iniciativa  privada que também 

oferecem leitos a pacientes do SUS (ARAÇATUBA, 2014). 

Araçatuba é um Polo Regional de Saúde, compondo a Rede Regional de Atenção à 

Saúde (RRAS) II do Estado de São Paulo, atendendo à população da cidade e mais 39 

municípios que constituem essa rede, com 602 leitos disponíveis. Na rede privada, conta com 

três hospitais, sendo dois gerais e um especializado, com 93 leitos particulares (ARAÇATUBA, 

2014).  

A administração pública municipal e a população local esperam uma intensificação, 

uma diversificação ainda maior e um incremento na qualidade da saúde local a partir da plena 

instalação de dois cursos de medicina, um já em funcionamento desde 2019 e outro com início 

de atividades previsto para 2020, bem como a partir da melhoria da infraestrutura para a 

formação de recursos humanos na área de saúde, já existente por conta da rede de ensino 

superior existente na  cidade de Araçatuba. 

Além dos hospitais indicados no Quadro 16, a cidade conta com uma grande quantidade 

de clínicas médicas de variadas especialidades. Percebemos, no Mapa 20, como se encontram 
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distribuídos os hospitais e clínicas médicas, sendo possível verificar um padrão de localização 

das clínicas associado às áreas centrais, com ênfase no bairro Vila Mendonça, onde também se 

localiza a Santa Casa de Araçatuba. Os hospitais e demais unidades de saúde, por sua vez, 

encontram-se mais dispersos na cidade. 

 

Quadro 16 – Araçatuba. Hospitais. 2018 

Hospitais Endereço Origem do Capital 

AME - Araçatuba Rua José Bonifácio, 1331 - Vila 

Mendonça. 

Serviço Público Estadual 

Centro Médico Araçatuba Rua Conselheiro Oscar Rodrigues 

Alves, 2- Centro.  

Serviço Privado - Local 

Hospital Municipal da 

Mulher 

Rua Sacadura Cabral, 471 – Aviação.  Serviço Público Municipal 

Hospital Neurológico 

Ritinha Prates 

Rua Wandenkolk, 2606 – Jardim Rosele. Associação sem fins 

lucrativos - Local 

Hospital Unimed Rua Gaspar Lemos, 2 – Jardim Panorama. Serviço Privado - Nacional 

Pronto Socorro Municipal Rua Dona Ida, 1350 – Santana. Serviço Público Municipal  

Santa Casa de Araçatuba Rua Floriano Peixoto, 896 - Vila 

Mendonça. 

Atendimentos mantidos 

pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) e convênio 

com planos de saúde 

privados nacionais - 

Regional 

Fonte: Levantamentos de campo da autora (2018) e CNEFE (2010). Organização: Ana Paula Cabral 

Sader (2019). 

 

Essa estruturação e diversificação de serviços relacionados à área de saúde constituem 

parâmetros importantes para avaliarmos a dinâmica econômica de uma cidade e seus papéis 

sociais, conferindo centralidade a essas localidades. O Pronto Socorro Municipal localiza-se no 

centro consolidado de Araçatuba e a Santa Casa, em um bairro pericentral da cidade. Nesses 

dois casos, estamos tratando de serviços médicos estabelecidos nesses locais há muito tempo, 

com a instalação da Santa Casa em 1931. O prédio do Hospital Santana, atual Pronto Socorro 

Municipal, foi construído em Araçatuba por volta de 1920 pela Rede Ferroviária Federal para 

atender aos funcionários que trabalhavam na construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. 

A unidade era conhecida como “Hospital da Estrada” e prestava atendimento geral. A Rede 

Ferroviária Federal decidiu desativá-lo em 1969 (VICENTE, 2000), mas esse edifício sempre 

abrigou unidades de saúde, como Hospital Santana e atualmente como Pronto Socorro 

Municipal. O Hospital da UNIMED foi construído em 2001, defronte à Rodovia Senador 

Teotônio Vilela, em um movimento que já denotava a centralidade em formação daquele eixo 

de ligação entre os municípios de Araçatuba e de Birigui. 

 

https://www.listamais.com.br/endereco/XD9f9-70/rua-jose-bonifacio-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XfDXQ-70/rua-conselheiro-oscar-rodrigues-alves-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XfDXQ-70/rua-conselheiro-oscar-rodrigues-alves-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XffZQ-70/rua-sacadura-cabral-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/Xf5DD-70/rua-wandenkolk-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XD750-70/rua-gaspar-lemos-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XDQDf-70/rua-dona-ida-em-aracatuba-sp
https://www.listamais.com.br/endereco/XD7XZ-70/rua-floriano-peixoto-em-aracatuba-sp
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A Santa Casa de Birigui localiza-se no bairro Silvares, área pericentral e o Hospital 

Unimed está situado na avenida João Cernach, no centro principal (Quadro 17). As Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) estão mais dispersas na cidade, com quatro unidades no setor leste da 

cidade, região onde estão localizadas camadas de mais baixa renda, como observamos no Mapa 

20.  

É notável a concentração dos consultórios e clínicas médicas na área central e a quase 

inexistência desses serviços nas outras regiões da cidade. As entrevistas com os citadinos 

biriguienses das camadas de média e alta renda mostram a prática constante do uso dos serviços 

médicos na cidade de Araçatuba. 
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Mapa 20 – Araçatuba e Birigui. Serviços de Saúde. 2018 

 

Fonte: CNEFE (2010), IBGE (2018). Organização: Ana Paula Cabral Sader (2019).  
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Quadro 17 – Birigui. Hospitais. 2018 

Hospitais 

 

Endereço Origem do Capital 

Hospital Unimed Av. João Cernach, 1000 – Centro. Serviço Privado - Nacional 

Santa Casa de 

Misericórdia 

 R. Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 – 

Silvares. 

Atendimentos mantidos pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) e convênio 

com planos de saúde privados 

nacionais - Local 

Fonte: Levantamentos de campo da autora (2018) e CNEFE (2010). Organização: Ana Paula Cabral 

Sader (2019). 

 

 

            SERVIÇOS DE LAZER  

 

Araçatuba tornou-se, em março de 2019, um Município de Interesse Turístico (MIT), 

de acordo com a Lei no. 16.938, de 2019 (Folha da Região, 2019c). Segundo o relatório 

encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado como fundamentação ao projeto de lei, as 

vantagens apontadas para que Araçatuba se tornasse um MIT foram assim descritas:  

 

[...] a cidade é servida por boas rodovias, aeroporto e hidrovia. Tem vários 

locais turísticos, entre eles, os diversos pesqueiros localizados nas zonas rural 

e urbana, os pontos de pesca, as opções de turismo de negócios, como o 

Congresso Nacional de Bioenergia e a Exposição Agropecuária de Araçatuba, 

além dos bares, restaurantes, boates e hotéis (Almeida, 2008, p. 302).  

 

Apesar de sabermos que os serviços de hotelaria não estão sempre associados aos 

serviços de lazer, indicamos, neste subitem, a distribuição dos hotéis em Araçatuba (Mapa 21), 

sendo possível percebermos um padrão de localização associado à Avenida Brasília e à área 

central da cidade. Uma análise sobre a localização dos hotéis demonstra que os primeiros 

estavam circunscritos ao setor hoje compreendido como o centro principal da cidade. A 

pesquisa mostra que, ao longo do tempo, principalmente a partir de década de 1990 e 2000, os 

novos estabelecimentos foram se instalando no eixo da Avenida Brasília, no setor sul da cidade. 

Os principais hotéis de Araçatuba estão elencados no Quadro 18. 

 

Quadro 18 – Araçatuba. Hotéis. 2018 

Principais empreendimentos 

de hotelaria e lazer 

Endereço Origem do 

Capital 

Hotel Ibis Av. Brasília, 2500 - Jardim Nova Iorque. Internacional 

Arco Hotel Av. Brasília, 2311 - Vila São Paulo. Regional 

Araçatuba Plaza Hotel R. Gen. Glicério, 233 – Centro. Local 

Botânico Hotel Fazenda e  Estrada Municipal - ART-150, s/n - Zona Rural. Local 
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SPA 

Hotel Chamonix Av. Luiz Pereira Barreto, 219 – Centro. Local 

Hotel Nova York Av. Brasília, 1909 - Jardim Nova Iorque. Local 

Hotel Riviera Av. Brasília, 1775 - Vila São Paulo. Local 

Mariá Plaza Hotel Rua Anhanguera, 3909 - Jardim Nova Iorque. Local 

Tietê Resort & Convetion Rodovia Elyezer Montenegro Magalhães, km 58, 

s/n - Fazenda Paquetá. 

Local 

Grande Hotel Araçatuba Praca Rui Barbosa, 386 – Centro. Local 

Pekin Palace Hotel Avenida Brasília, 1910 - Jardim Nova Iorque. Local 

Uniworld Av. Baguaçu, 1960 – Jardim Alvorada. Local 

Araçá Hotel Rua Tupi, 9 – Centro. Local 

Hotel Leblon Rua Padre Nobrega, 754 – Santana. Local 

Fonte: Levantamentos de campo da autora (2018) e CNEFE (2010). Organização: Ana Paula 

Cabral Sader (2019). 

 

São poucos os hotéis existentes em Birigui. No Mapa 21, apresentamos sua distribuição, 

sendo possível notar um padrão de localização associado ao centro principal da cidade. Apenas 

dois hotéis encontram-se fora da área central, um dos quais, o Hotel Ibis Style Birigui, 

inaugurado no ano de 2016, com uma estratégia locacional clara ao se instalar às margens da 

Rodovia Marechal Cândido Rondon, na extremidade oeste da cidade, mantendo maior 

proximidade e facilidade de acesso com a cidade de Araçatuba.  

A rede hoteleira de Araçatuba e de Birigui deverá ser objeto de investimentos nos 

próximos anos por conta do início de dois eventos esportivos: competições da Associação 

Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM), realizadas em três períodos do 

ano em Araçatuba; e o Campeonato Mundial de Kart, a ser realizado em Birigui, no ano de 

2020 (Folha da Região, 2019b). 
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Mapa 21 – Araçatuba e Birigui. Principais Hotéis. 2018 

 

Fonte: CNEFE (2010), IBGE (2018). Organização: Ana Paula Cabral Sader (2019).  
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A cidade conta com algumas alternativas de lazer, poucas proporcionadas pelo poder 

público, dentre as quais o Teatro Municipal Castro Alves, o Zoológico Municipal Dr. Flávio 

Leite Ribeiro, o Ginásio de Esportes Plácido Rocha, o Estádio Adhemar de Barros, a Parque 

Ecológico Baguaçu e a Prainha Municipal. O setor privado oferece o Hot Planet Thermas Park, 

o Esporte Clube Corinthians, o Araçatuba Clube, o Yatch Club de Araçatuba, sete salas de 

cinema e praças de alimentação nos shoppings centers, bares, restaurantes, além dos cerca de 

dez pesqueiros espalhados pela cidade.  

O primeiro registro de uma atividade de lazer em Araçatuba data de 1914, com a 

fundação do time do América Futebol Clube. Em 1920 teve início a Banda Municipal e em 

1921 foi inaugurado o Cine Ideal, com 500 lugares (Figura 7) (ALMEIDA, 2008). 

 

Figura 7 – Araçatuba. Cine Ideal. 1921 

Fonte: Acervo Câmara Municipal de Araçatuba (2018). 

 

Birigui conta com poucas alternativas relacionadas ao lazer, dentre os espaços que 

podem ser apropriados para este fim, estão a Praça Doutor Gama e a Praça Anna Nunes Garcia, 

mais conhecida como Lago da Raquete, onde acontecem shows, eventualmente. Nas entrevistas 

com os citadinos biriguienses, foi recorrente a afirmação de que as atividades de lazer em 

Birigui restringem-se a saídas para comer um lanche ou, a passeios aos shopping centers em 

Araçatuba. 

Foi muito representativa e simbólica a fala do Sr. Nelson Giardino, Secretário Municipal 
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da SEDECTI25, sobre a falta de alternativas de lazer para a população biriguiense, notadamente 

as pessoas pertencentes às camadas de mais baixa renda. 

 

Nós temos uma cidade que tira e não dá nada. Mas isso é a média do brasileiro. 

Você pega São Paulo, pega Nova York e pega Londres, são cidades que te 

cobram, mas que te dão lazer. Se você sair de domingo, você tem lazer, você 

pode andar de bicicleta. Nós temos essa dificuldade muito grande. As cidades 

se preocuparam em expandir suas unidades habitacionais e não fizeram a 

compensação para o lazer dessas unidades. E ainda não se preocupam com o 

lazer. É tanta coisa que tem que priorizar em uma cidade que começa a não se 

olhar para cultura e lazer. E é uma coisa tão importante, é tão benéfica. [...] 

Você não tem hoje em uma cidade como Birigui onde levar uma criança, e 

não é só em Birigui. Eu acho que esse olhar faltou. Agora nós estamos 

montando um parque. [...] Se você não monta uma praça que o sujeito pode 

ter lá o skate, pode ir lá com a bicicleta, pode fazer um piquenique... aqui na 

praça o pessoal está fazendo piquenique já... você precisa urbanizar para que 

as pessoas possam conviver entre elas, ter um momento de lazer, porque eu 

posso pagar, você pode pagar, comprar o seu lazer, mas 90% não pode. Se não 

tiver esse olhar, futuramente as pessoas serão “zumbis”. Lazer é ferramenta 

de uma cidade inteligente, onde a sua população depois de trabalhar, pode 

chegar no fim de semana e ter aonde ir, vou sair com a minha família, posso 

andar de bicicleta, posso andar de skate, posso estar com meu filho junto em 

algum lugar, meu filho não precisa ficar na frente da televisão.  

 

 

No mês de março de 2019, foi anunciada a implantação de um parque na cidade de 

Birigui, o Parque Natural Ecológico Valdemar Salmeirão, cuja área de preservação é de 249 

mil metros quadrados, nas margens do córrego Biriguizinho, entre a Rua Egídio Navarro e o 

Ribeirão Baixotes (GALCINO, 2019c).  

 

Percebemos, ao analisar os setores comercial e de serviços em Araçatuba e em Birigui, 

que está presente a noção de hierarquia. Porém, as análises interescalares e a observação da 

combinação de fluxos e redes levam ao entendimento da relação intraurbana, interurbana, das 

continuidades e descontinuidades que envolvem Araçatuba e Birigui, o que fica ainda mais 

evidente quando observamos a complementaridade que permeia a atividade industrial nas duas 

cidades. 

 

2.3. COMPLEMENTARIDADE: A ATIVIDADE INDUSTRIAL 

 

 
25 Entrevista realizada no dia 13 de março de 2019. 
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O Mapa 22 apresenta a distribuição das indústrias em Araçatuba e em Birigui. Em 

Araçatuba é possível perceber um padrão de localização associado aos três distritos industriais 

existentes na cidade, com poucas delas fora dessas três concentrações. Uma das indústrias que 

está fora desses distritos é a Nestlé, que se encontra na Rodovia Marechal Cândido Rondon, 

bem próxima à entrada da cidade pela Avenida Brasília, em uma localização considerada 

bastante privilegiada. Segundo dados de Garcia (2008), essa importante indústria multinacional 

do ramo alimentício foi inaugurada em 1963, tendo em vista o potencial local para a produção 

de leite.  

Outra grande indústria que se instalou em Araçatuba no início da década de 1970 foi a 

Indústria de Extrato de Tomate Paoletti, mais conhecida como Etti. Foi comprada pela 

multinacional Parmalat em 1997, tendo sido nesse período, ao lado da Nestlé, a principal fonte 

geradora de empregos em Araçatuba (NOGUEIRA, 1999). Em 2011 a empresa foi comprada 

pela multinacional Bunge Alimentos (BUNGE, 2011). 

Os frigoríficos também foram importantes na constituição da história industrial do 

município, desde a fundação do Frigorífico T. Maia, em 1955, até a inauguração, em março de 

2019, do City Bulls Foods, frigorífico de um grupo empresarial paulista que promete gerar mil 

empregos diretos e até cinco mil indiretos, passando pelo Grupo JBS, empresa de Goiás que 

teve seu frigorífico fechado em Araçatuba em 2017 (FONSECA, 2018). 

 

O surgimento das indústrias alimentícias em Araçatuba relacionava-se, na 

época, ao peso do segmento agroindustrial, notadamente com os produtos 

carne bovina, laticínios, conservas e condimentos (polpa de tomate 

processada), óleos vegetais (milho, soja e amendoim). Na década de 1980, 

Araçatuba tinha cerca de 300 indústrias (GARCIA, 2008, p. 107). 

 

O Mapa 22 mostra os dois distritos industriais de Araçatuba nas concentrações indicadas 

às margens da Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães: o Distrito Industrial Alexandre Biagi, 

concentração que aparece no meio do mapa, localiza-se na Av. Alexandre Biagi, no bairro 

Jardim do Trevo; o Parque Industrial Maria Isabel de Almeida Prado, com 25 indústrias, 

localiza-se em bairro de mesmo nome, no aglomerado de indústrias visível na parte superior do 

mapa. O bairro Parque Industrial abriga o primeiro distrito industrial de Araçatuba, cujas 

primeiras indústrias lá se instalaram no final da década de 1960 e está representado pela maior 

concentração de indústrias no mapa, também próximo à Rodovia Eliezer Montenegro 

Magalhães. 
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Mapa 22 – Araçatuba e Birigui. Principais Áreas de Concentração Industrial e Unidades 

Industriais. 2018 

 

Fonte: CNEFE (2010), IBGE (2018). Organização: Ana Paula Cabral Sader (2019).  
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Atualmente, as principais indústrias localizadas em Araçatuba são a Nestlé; a Colormaq 

(Color Visão do Brasil); a Bunge Alimentos; o Estaleiro Tietê; a Cosan Destivale Araçatuba, 

uma das várias destilarias instaladas no município; além das indústrias do setor de 

metalmecânico e moveleiro. Há ainda distribuidoras da Coca-Cola Femsa e da Votorantim 

Cimentos. No Quadro 19 estão indicadas as principais indústrias localizadas nos distritos 

industriais e no bairro Parque Industrial. 

 

Quadro 19 – Araçatuba. Distritos Industriais, Bairro Parque Industrial e Principais 

Indústrias. 2018 

Distritos Industriais Endereço Principais indústrias 

Bairro Parque 

Industrial 

Bairro Parque Industrial HOSPIMETAL IND METALÚRGICA; 

METALGON GALV. IND. COM;  

RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO;  

RODRIFER ESTRUTURAS METÁLICAS; 

LÍDER BALANÇAS; 

IND E COM DE MÓVEIS NV; 

LSV IND QUÍMICA; 

MADINE IND E COM DE MÓVEIS; 

MÓVEIS BYANA; 

IMF GÔNDOLAS E CHECK OUT; 

IMF IND METALÚRGICA FABRÃO; 

ZBN IND MECÂNICA; 

METALÚRGICA PLASMINOX; 

SIM METÁLICA. 

Parque Industrial 

Maria Isabel de 

Almeida Prado 

 

Bairro Parque Industrial 

Maria Isabel de Almeida 

Prado, às margens da 

Rodovia Eliezer 

Montenegro Magalhães.  

SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GÁS; 

ATALUMINIO IND. E COMÉRCIO DE 

ESQUADRIAS DE ALUMINIO;  

MEINDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS 

PRADO; 

FELIFER COMERCIAL; 

PECUARISTA D'OESTE DE ARAÇATUBA;  

LÍDER MADEIRAS ARACATUBA; 

L. S. CONGELADOS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO;  

MAIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS; 

TRANSCOFER INÚUSTRIA, COMÉRCIO E 

TRANSPORTES; 

ALMAD AGROINDÚSTRIA. 

Distrito Industrial 

Alexandre Biagi 

Rua Um - Bairro: 

Chácaras de Recreio 

Tropical, às margens da 

Rodovia Eliezer 

Montenegro Magalhães. 

APC DO BRASIL;  

ELCIO DALLOCA E FILHOS; 

POSTO DE MOLAS BRASIL;  

LUCIOMED FARMACÊUTICA DO BRASIL;  

BAL TEC BALANÇAS;  

CB PLASTIC IND. E COM. DE EMBALAGENS 

PLÁSTICAS;  

ESCMA COMÉRCIO DE PRODUTOS 

SIDERÚRGICOS;  
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ELITE AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS. 

Distrito Industrial 

Antônio Xavier 

Couto 

Às margens da Rodovia 

Eliezer Montenegro 

Magalhães. 

CURTUME ARAÇATUBA; 

NORTE FORT PETRO TRANSPORTES. 

Fonte: Levantamentos de campo da autora (2018); CNEFE (2010); SMDERT (2019). Organização: 

Ana Paula Cabral Sader (2019). 

 

Importante lembrar que o VA do PIB de Araçatuba relativo ao setor industrial foi de 

18,3% no ano de 2014, enquanto que o setor de comércio e serviços foi responsável por 80,5% 

do VA do PIB do município no mesmo ano (SEADE, 2017).  

 

A indústria de Birigui é importante no âmbito regional, não apenas pelo porte de sua 

indústria do calçado infantil, mas também pelos demais segmentos da indústria existentes 

naquele município e também pelo conjunto de atividades econômicas que advêm do setor 

industrial, com impacto direto no setor de comércio e serviços.  

Cícero (2011) estudou a implementação do setor industrial em Birigui, que, para a 

autora, constitui-se como um exemplo de cidade do interior paulista que se industrializou 

endogenamente a partir da associação do pequeno capital e das experiências de aprendizado 

adquiridas em fábricas anteriores, como “fruto de investimentos locais, o que não exclui a 

importância de forças que atuaram em outras escalas e que influenciaram nas condições para 

seu desenvolvimento” (CÍCERO, 2011, p.142). Já a inserção no mercado consumidor do 

calçado produzido em Birigui ocorreu pela demanda por calçados infanto-juvenis verificada na 

década de 1960, período do surgimento das primeiras fábricas, e pelo baixo preço praticado 

pelos empresários biriguienses.  

  

[...] o preço reduzido do calçado produzido em Birigui foi conseguido em 

função do baixo custo operacional, ou seja, base salarial mínima com alta 

incidência de menores, simplicidade dos escritórios com um ou dois 

funcionários, dedicação do industrial dirigindo e supervisionando todos os 

setores, baixo aluguel dos imóveis (ZAMPIERI, 1976, p.97). 
 

Os anos de 1980 foram os mais significativos para o desenvolvimento do ramo 

calçadista em Birigui. De acordo com Cícero (2011), a formação de aglomerações de empresas 

fez com que elas pudessem usufruir de vantagens competitivas importantes, facilitando a 

entrada de novas empresas calçadistas, além de empreendimentos correlatos.  
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Até o ano de 1990, Birigui já contava com 166 estabelecimentos produtores 

de calçados. A segunda metade da década de 1980 foi a mais importante e o 

número de estabelecimentos mais que dobrou, passando de 73 em 1985, para 

166 em 1990, ou seja, 93 novos estabelecimentos em cinco anos (CÍCERO, 

2011, p. 85).  

 

 

Atualmente, de acordo com informações da Prefeitura Municipal de Birigui, a 

capacidade produtiva da cidade tem como um de seus alicerces o investimento no ensino 

técnico; a presença do maior Arranjo Produtivo Local (APL) de produção de calçados infantis 

do Brasil, com mais de 300 empresas e produção anual de 46 milhões de pares; a infraestrutura 

dos distritos industriais; a disponibilidade de gás natural proveniente do Gasoduto Brasil-

Bolívia como matriz energética; e os incentivos fiscais por meio da promulgação de duas leis 

municipais criadas em 17 de março de 2017, o Programa Emprega Mais Birigui (Lei Municipal 

no. 6.326) e o Programa Pró-Tecnologia (Lei Municipal no. 6.327) (BIRIGUI, 2018). 

O Mapa 22 apresenta a distribuição das indústrias em Birigui, sendo possível perceber 

um claro padrão de localização associado ao Distrito Industrial I - Raif Mehanna Rahal 

(aglomeração visível na área noroeste) e à aglomeração existente nos bairros Jardim Klayton, 

Jardim Pinheiros e Vila Roberto (indicada mais a leste no mapa). No primeiro caso, trata-se de 

um distrito industrial consolidado, o que justifica a grande quantidade de empresas lá instaladas, 

de variados segmentos industriais. No segundo caso, esses bairros mais centrais concentram 

indústrias do setor calçadista, o que já havia sido descrito por Cícero (2011, p. 121) quando ela 

afirmou que “[...] a atividade industrial esteve presente em meio às casas e prédios comerciais 

desde a década de 1980, havendo uma dispersão das unidades produtivas pela cidade, embora 

existam alguns locais de concentração”. 

O Distrito Industrial II – Armando Penterich ainda está em processo de consolidação, 

com as primeiras empresas tendo iniciado suas instalações no ano de 2018, fazendo com que 

seja indicado no mapa 22 apenas por meio da delimitação de seus contornos. O Distrito 

Industrial Jorge Issa Junior, com um número menor de empresas, situa-se às margens da 

Rodovia Marechal Cândido Rondon, na área sul da cidade.  

Atualmente, as principais indústrias localizadas em Birigui são a Cargill Agrícola, a 

I.T.B. Equipamentos Elétricos, Fit Telecom, Solis Aquecedores Solares, Transsen Aquecedores 

Solares, Bumi Móveis, Klin Produtos Infantis, Pampili Produtos para Meninas, Tiptoe Indústria 

e Comércio de Calçados, além de muitas outras indústrias do setor calçadista, metal mecânico, 

moveleiro, entre outros ramos. O Quadro 20 indica os segmentos de empresas que estão 
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instalados em cada um dos distritos industriais de Birigui. 

 

Quadro 20 – Birigui. Distritos Industriais. 2018 

Distritos Industriais Endereço Principais segmentos 

industriais 

Distrito Industrial 

I: Parque industrial 

Raif Mehanna 

Rahal 

 

O Distrito Industrial I, denominado “Raif 

Mehanna Rahal”, foi instituído pela lei municipal 

nº 2172, de 12 de abril de 1984. Localizado no 

entroncamento das rodovias Roberto Rollemberg 

(SP-461) e da via de acesso Teotônio Vilela (SPA 

18/461), e a cerca de 1,5 quilômetro da rodovia 

Marechal Rondon (SP-300) (BIRIGUI, 2019c). 

Conta com 25 empresas que 

atuam nos setores de 

metalúrgica, móveis, 

transformadores, produtos 

químicos, embalagens, 

entre outros. 

Distrito Industrial 

II: Armando 

Penterich 

 

 

O Distrito Industrial II, denominado “Armando 

Penterich”, está localizado em uma área de 102 

mil metros quadrados na estrada municipal BGI 

020, no prolongamento da Rua Natal Masson. Foi 

instituído pela lei municipal nº 5477, de 11 de 

novembro de 2011 e efetivamente inaugurado em 

14 de dezembro de 2017 (BIRIGUI, 2019c). 

Conta com 100 lotes e prevê 

a instalação de 60 

indústrias, dos segmentos: 

calçadista; gráfico; 

máquinas e equipamentos; 

aquecedores solares; 

construção civil; robótica; 

papel, papelão e plástico; 

injetoras; matrizarias; têxtil 

e de confecção.  

Distrito Industrial 

Jorge Issa Junior  

Distrito industrial localizado às margens da 

Rodovia Marechal Rondon (SP-300), cuja 

implantação foi efetuada por capital privado de 

um investidor local. 

Conta com apenas quatro 

empresas, uma delas do 

setor calçadista. 

Fonte: Levantamentos de campo da autora (2018); CNEFE (2010); SEDECTI (2019). Organização: 

Ana Paula Cabral Sader (2019). 

 

No ano de 2014, o VA da indústria foi de 25,4% em Birigui, enquanto em Araçatuba, o 

VA da indústria foi de 18,3%. Em Birigui, o VA do setor de comércio e serviços foi de 72,9% 

em 2014, enquanto em Araçatuba, esse VA de 80,5% (Tabela 2). Essas informações reforçam 

a importância do papel econômico da indústria biriguiense em âmbito regional, bem como a 

importância de Araçatuba no setor de comércio e serviços. Infere-se daí uma divisão territorial 

do trabalho que articula as cidades e a região, bem como começamos a delinear a discussão 

sobre a relação de complementaridade entre ambas as cidades. É curioso notar que, apesar de 

Birigui ser reconhecida como uma “cidade industrial”, tem o valor adicionado de seu PIB 

industrial muito menor se comparado ao seu valor adicionado do PIB do setor de comércio e 

serviços. Isso se dá pela organização das empresas calçadistas que terceirizam serviços de parte 

de sua linha de produção. As bancas são parte desse processo, como afirma: 

 

Além da questão tributária, a intensa presença de micro e pequenas empresas 

na aglomeração industrial de Birigui reflete a intensificação do processo de 

terceirização da produção a partir da década de 1990, envolvendo empresas, 
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bancas, trabalhadores a domicílio e profissionais autônomos (CÍCERO, 2011, 

p. 111). 

 

 

Souza (2004) identificou que foi a partir da década de 1990 que passaram a ocorrer 

registros de empresas com a denominação “indústria de calçados e industrialização para 

terceiros”. E Cícero (2011) prossegue sua explanação acerca do processo de subcontratações 

nas indústrias calçadistas de Birigui: 

 

[...] a presença do trabalho informal em Birigui barateia o custo da produção 

e prejudica as empresas que trabalham legalmente, visto que as bancas podem 

praticar um preço inferior ao das empresas registradas, já que não pagam 

impostos nem encargos trabalhistas (CÍCERO, 2011, p. 111). 
 

 

As bancas, também conhecidas como ateliês, são parte fundamental desse processo 

tendo em vista que são subcontratadas pelas empresas de calçados. Segundo a pesquisa de 

Cícero (2011), os trabalhadores dessas bancas trabalham na ilegalidade, assim como os 

trabalhadores informais a domicílio. “Dada a situação de ilegalidade deste tipo de 

subcontratação, nenhuma empresa admitiu subcontratar este tipo de trabalho. A prefeitura 

municipal também não tem controle da quantidade de bancas existentes na cidade” Cícero 

(2011, p. 115).  

Além da questão relativa à informalidade no processo de produção calçadista, outro 

aspecto relevante tem sido a migração de várias indústrias calçadistas biriguienses para cidades 

do Mato Grosso do Sul, notadamente Três Lagoas, por conta dos maiores incentivos fiscais 

vigentes nesse estado. Esse fator piora a situação já difícil dos trabalhadores, formais e 

informais, dependentes dessa indústria em Birigui. 

Outro problema apontado é a concorrência com os produtos chineses, que apresentam 

preços muito mais baratos do que os artigos locais. Segundo informações do Sr. Nelson 

Giardino, Secretário Municipal da SEDECTI de Birigui, em entrevista realizada no dia 13 de 

março de 2019, toda essa conjuntura tem desencadeado, por parte do poder público municipal, 

uma busca pela diversificação das atividades industriais da cidade, tentando desprender a 

imagem de Birigui como uma cidade da indústria calçadista, estimulando a implantação de 

indústrias de outros setores, bem como de atividades comerciais e de serviços.  

Camagni (2005) define com o termo genérico de “economias de aglomeração” todas as 

vantagens que se podem extrair de uma estrutura espacial concentrada. é possível classificar 
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tais economias em: “economias internas a uma empresa; economias externas a uma empresa, 

porém internas a uma indústria (economia de localização); e economias externas a uma empresa 

e a uma indústria (economias de urbanização)” (CAMAGNI, 2005, p. 23). 

Segundo Sposito (2015), o princípio da aglomeração apresenta vantagens de um modelo 

concentrado se comparado com um modelo difuso de organização do trabalho social, o que 

lembra o papel das economias de escala, mesmo no nível local ou regional. O “esquema de 

aglomerações” proposto por Camagni (2005, p. 22) leva à formação “de uma renda de posição 

nas áreas adjacentes à empresa” que serve de elemento indutor à escolha da localização por 

parte de empresas e pessoas. Desse modo, Sposito (2015, p. 383) observa que  

 

 

[...] a formação da aglomeração, seja pela área de uma cidade, seja 

pela presença de várias empresas (industriais, de serviços ou de comércio) que 

se disseminam pelo território, gera uma força gravitacional que estabelece 

padrões de localização espaciais que diferenciam uma área das outras, 

provocando o surgimento de diferentes formas de apropriação da mais-valia 

social por meio da definição dos salários, da incorporação tecnológica por 

parte do agente produtor ou comercializador, da formação de eixos de 

diferentes intensidades de uso na circulação de pessoas, mercadorias e 

informações etc.  

 
 

Outro princípio apresentado por Camagni (2005, p. 50) é o da acessibilidade, que 

significa “superar a barreira imposta pelo espaço ao movimento de pessoas e coisas e ao 

intercâmbio de bens, serviços e informações” e que também representa a “rápida 

disponibilidade de fatores de produção e bens intermediários para a empresa” diminuindo 

custos de transporte e de espera, diminuindo o tempo nas atividades produtivas e aumentando 

a velocidade na circulação das mercadorias. Outro princípio de Camagni diz respeito à interação 

espacial, a partir do qual as atividades desenvolvem com seu entorno “uma complexa rede de 

relações bidirecionais que têm lugar em múltiplos níveis” (Camagni, 2005, p.79).  Segundo 

Sposito (2015), o princípio da hierarquia aplica-se, muito mais, à rede urbana, mas pode se 

decompor em hierarquia dos centros, a partir da dimensão e da área de mercado de cada centro 

e da distância média entre os centros. “Mesmo que a localização industrial, atualmente, não se 

defina necessariamente pelo espaço da cidade, o posicionamento de empresas industriais 

provoca a diferencialidade que diferencia o território” (SPOSITO, 2015, p. 384). 

A competitividade também é um princípio de Camagni (2005, p. 138), sendo alcançada 

mediante “a especialização nas funções características do próprio nível hierárquico”, “a 



132 
 

vocação produtiva de uma cidade” e a “processos de integração horizontal (por sinergia) ou 

vertical (por complementaridade)”. 

Neste capítulo apresentamos dados de Araçatuba e de Birigui, de modo a que 

tratássemos de complementaridade e hierarquia, por meio de elementos funcionais das duas 

cidades. Como é composto o PIB de Araçatuba? Do que se compõe o PIB de Birigui? Assim, 

quando abordamos a demografia, a hierarquia ficou mais evidente, pois Araçatuba é maior do 

que Birigui. Isso nos leva à posição de que essas duas cidades têm que ser trabalhadas em duas 

escalas diferentes: na escala intraurbana e na escala interurbana. 

Acrescentamos ainda a ideia de diversidade para Araçatuba e de especialização para 

Birigui, pois entendemos que a hierarquia seja isso também. Araçatuba é diversa nas suas 

funções, enquanto Birigui é especializada. Então não há só hierarquia, mas também assimetria. 

Hierarquia, apenas, passaria a ideia de que uma cidade é maior, que tem maior número de 

funções, enquanto a outra cidade tem menos. Mas hierarquia é mais do que isso, é tratar da 

qualidade das coisas que são diferentes. Temos aí análises interessantes sobre assimetria 

quantitativa e qualitativa. 

Tentamos mostrar o setor comercial forte de Araçatuba e o setor industrial forte em 

Birigui, trazendo à tona a ideia de complementaridade, pois Araçatuba é mais forte nos setores 

comercial e agropecuário, e Birigui é mais forte no setor industrial. Mas ao mesmo tempo há a 

ideia de hierarquia porque o PIB de Araçatuba é maior do que o PIB de Birigui, bem como seu 

tamanho demográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ARAÇATUBA E BIRIGUI: A ESCALA INTRAURBANA E A ESCALA 

INTERURBANA 
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Neste capítulo, as escalas intraurbana e interurbana, ou seja, a do espaço das cidades e 

a das redes urbanas, são analisadas por meio dos mapas de consumo, mapas de fluxos, 

entrevistas com citadinos e agentes bem informados, mapas conjuntos de expansão urbana de 

Araçatuba e de Birigui, expansão dos perímetros urbanos e mapas de desigualdades. 

Pretendemos observar processos de reestruturação de cidades e se há um processo de 

fragmentação socioespacial em curso.  

Se os citadinos de Birigui estão indo consumir em Araçatuba, então não podemos pensar 

em reestruturação de uma cidade, mas devemos pensar em reestruturação das duas cidades 

juntas. A escolha de uma delas não seria suficiente. Daí a necessidade de apresentarmos os 

mapas elaborados em conjunto, cartograficamente representando Araçatuba e Birigui na mesma 

escala e em suas articulações. 

As entrevistas com citadinos que moram no eixo de ligação entre Araçatuba e Birigui 

foram fundamentais para a compreensão da entidade urbana que se forma a partir desta área. 

Começamos apresentando os autores que nos ajudaram a organizar a fundamentação 

teórica para procedermos às análises da base empírica composta por materiais de várias fontes 

e obtidos por diversos procedimentos metodológicos.  

A Teoria dos Lugares Centrais, desenvolvida por Walter Christaller (1966 [1933]), 

organizou um conjunto metodológico para entender o sistema urbano, com o padrão hierárquico 

prevalecendo nas análises da rede urbana. Entre os pontos principais de sua teoria, Christaller 

propôs a organização das cidades com base em suas funções centrais, principalmente a 

distribuição de bens e serviços, com uma correlação crescente entre o número de funções 

desempenhadas pelas cidades, as quais ampliam sua centralidade na sua área de influência, e o 

número de pessoas atendidas.  

No período atual, a cidade passa a ser vista não apenas como simples aglomeração 

espacial de atividades, mais como laço de interconexão entre redes de interação física, como já 

considerado por Christaller, mas também como redes de interação informacional. Pensando 

nessas lógicas de organização espacial sobre a estruturação do sistema urbano, entende-se que 

a “lógica territorial” constitui-se a partir do fundamento teórico da hierarquia de centros de 

Christaller (1966 [1933]), lógica que se aplica, mesmo que em termos simplificados, ao 

comportamento espacial de atividades como: produções e mercados agrícolas (como ocorre em 

Araçatuba, em suas grandes áreas de plantio de cana-de-açúcar); administração pública e 

funções governamentais (aqui representada pela hierarquia territorial de poder, com relações 

apenas verticais, com Araçatuba presente como centro regional, dominando funções 

governamentais estaduais e de administração pública, frente à Birigui); serviços públicos e 
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privados, em atividades tradicionais como a venda no varejo, a saúde e a educação (como os 

shopping centers, os hospitais e universidades localizados em Araçatuba).  

Reconhecendo Christaller (1966 [1933]) como um autor basilar para o estudo das redes 

urbanas, mas compreendendo também os limites de sua teoria para tratarmos da 

complexificação das estruturas espaciais, gostaríamos de destacar alguns autores considerados 

essenciais nesta tese, bem como seus principais enfoques: a articulação dos processos e das 

dinâmicas por meio de redes (CAMAGNI, 1993); o “sistema funcional urbano” (DEMATTEIS, 

1998); as interações como reflexos da reprodução social, promovendo aumento na interconexão 

entre as cidades e as redes (CORRÊA, 1997); centro e centralidade (WHITACKER, 2019; 

2003; 1997); centro e periferia, reestruturação da cidade e reestruturação urbana, urbanização 

difusa e cidades dispersas, segregação socioespacial e fragmentação socioespacial  (SPOSITO, 

2004a; 2004b; 2007a; 2007b; 2009b). Não poderíamos deixar de nos embasar em Santos (1988) 

e Lefebvre (1999) como autores fundamentais nessa análise, tendo em vista a sua perspectiva 

acerca da realidade relacional para entender as transformações espaciais.  

Camagni (1993) traz a articulação entre o movimento, o espaço e as redes como enfoque 

de suas análises, buscando articular os fluxos no espaço e destacando as interações espaciais. 

Corrêa (1997) oferece fundamental contribuição para entender as relações existentes 

entre Araçatuba e Birigui quando aponta os seguintes pontos acerca das dinâmicas das escalas 

local e regional: dimensão quantitativa; frequência com que ocorrem os processos e as 

dinâmicas; estrutura física e socioeconômica das cidades; intencionalidade dos agentes públicos 

e privados em múltiplas escalas; velocidade com que os fluxos ocorrem; distâncias territoriais 

e estratégicas; limites territoriais e socioeconômicos; densidade e a amplitude das redes 

geográficas; e contexto em que elas se processam. 

 Dematteis (1998) propôs o conceito de “sistema funcional urbano”, entendido como 

“um âmbito de vida, de mobilidade pendular cotidiana e de mobilidade residencial daqueles 

que vivem em um território urbanizado” que se estende por até “dezenas de quilômetros” (1998, 

p. 23). A esses âmbitos correspondem mercados de trabalho e de serviços geograficamente 

distintos, mas que ao serem formados por diferentes centros articulados por sistemas de 

transporte e comunicações, equivalem à escala do município em períodos históricos anteriores. 

O princípio de alcance espacial empregado por Christaller (1966[1933]) é importante 

para se compreender “centro (centro urbano, lugar central) e centralidade (como resultante dos 

fixos que implicam em fluxos e vice-versa, denunciados pelo alcance da influência dos 

centros)” (WHITACKER, 2019, p. 36). 
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O entendimento acerca do significado de reestruturação é fundamental para 

compreender as relações entre expansão territorial urbana e dispersão da cidade. O conceito de 

reestruturação foi estudado por Sposito (2007a; 2007b; 2004a): a reestruturação econômica 

(aceleração e coexistência de crises e respostas às crises do capitalismo e de novas lógicas de 

localização e de dispersão concentrada e seletiva da gestão, da produção e incremento do 

consumo) tem ocasionado profundas transformações, levando a uma reestruturação da cidade; 

e a uma reestruturação urbana (processos de aglomeração urbana; interações espaciais distintas 

e/ou complementares; superposição de redes urbanas hierárquicas e não-hierárquicas, 

coexistência da continuidade territorial com a continuidade espacial; presença de fixos locais 

com arranjos globais) (SPOSITO, 2007b). 

A crescente complexificação das estruturas urbanas, em virtude da diversificação das 

funções das cidades na rede urbana é tratada por Camagni (1993 e 2005) quando propõe 

complementar a tradicional teia de hierarquização dos centros da rede urbana com uma visão 

da rede de cidades definida por um sistema de relações horizontais não-hierárquicas, de 

complementaridade e cooperação. No estudo “Regiões de Influência das Cidades” o IBGE 

(2008) explicitou que há na rede urbana uma relação entre sua trama hierarquizada e 

articulações que não podem ser vistas apenas como tal, dada a complexidade delas.  

Assim, segundo Camagni (1993), o modelo de Christaller adapta-se bem à representação 

do comportamento dessas sociedades sobre os quais esses setores representam a parte 

preponderante das atividades econômicas. Mas, por outro lado, o modelo apresenta numerosos 

elementos que limitam o poder explicativo das sociedades modernas, negligenciando relações 

horizontais entre centros especializados de dimensões semelhantes, que preenchem funções 

diferentes, mas complementares; não considerando que as relações verticais, hierárquicas, entre 

os centros de diferentes dimensões e classificações; ou seja, não considerando as 

“externalidades da rede”. 

Essas reflexões vão ao encontro da seguinte definição da Camagni (1993, p. 115): 

 

 

[...] as redes de cidades são sistemas de relações e de fluxos de caráter 

essencialmente horizontal e não hierárquico, estabelecidas entre os centros 

complementares ou parecidos e garantem a criação de externalidades ou de 

economias, respectivamente de especialização/complementaridade/divisão 

espacial do trabalho e de sinergia/cooperação/inovação. 
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Dematteis (1998) tenta revelar empiricamente a existência de uma relação imediata de 

complementaridade nos casos onde dois centros vizinhos de dimensão parecida apresentam 

respectivamente uma especialização muito elevada e muito baixa num determinado setor. 

Camagni (1993, p. 116), por sua vez, afirma ser possível formular algumas asserções sobre a 

organização da estrutura urbana, referentes à questão da “(in)compatibilidade ou 

complementaridade de dois paradigmas de interpretação, hierarquia e “em rede”, e a análise 

dos elementos econômicos que teriam permitido para o segundo ultrapassar o primeiro [...]”. 

Uma dessas asserções é a de que “o espaço econômico é organizado segundo uma lógica 

eclética e não mais somente sobre a base de um único princípio, [...] dando lugar a um modelo 

complexo de estruturas espaciais superpostas” (CAMAGNI, 1993, p. 116).  

O modelo tradicional não está esgotado, se lembrarmos que a agricultura e a indústria 

se constituem como importantes valores econômicos, como vemos em Araçatuba, com seu 

passado fortemente ligado à agropecuária, por meio da  pecuária, e com o atual plantio de cana-

de-açúcar; bem como temos Birigui como uma cidade industrial do setor calçadista. 

Uma outra afirmação de Camagni (1993, p. 117) diz respeito a uma “integração 

horizontal entre as empresas do mesmo setor: os distritos industriais e as zonas de 

“especialização flexível”. O caso de Birigui ilustra essa assertiva de Camagni por meio de suas 

“bancas” e das pequenas fábricas que se mudaram para Três Lagoas por conta das vantagens 

fiscais.  

Até então nada foi pensado no nível do planejamento urbano regional, considerando 

Araçatuba e Birigui como uma nova “entidade urbana”, para além de ser parte de uma 

aglomeração urbana, como preconiza Camagni (1993, p. 119) em relação à “lógica em rede”: 

 

 

É principalmente dentro deste círculo da terceira lógica, a lógica “em rede”, 

que a gente vê aparecer uma razão clara e crescente para as intervenções de 

política econômica para o nível das cidades e de sistemas de cidades, e a 

intervenção sobre o urbanismo pode enriquecer ainda novos valores e novas 

potencialidades.  

 

 

O que Camagni (1993) defende é a definição de novas estratégias de intervenção 

baseadas no conceito de rede de cidades, reforçando a vantagem competitiva de cada uma das 

cidades, desenvolvendo relações de complementaridade entre centros vizinhos e utilizando 

redes físicas interurbanas para ampliar potencialidades de cooperação entre cidades de mesmo 

nível hierárquico. “A existência de redes de complementaridade entre centros especializados 

abre a possibilidade, para o centro individual, de crescer sua zona de influência” (CAMAGNI, 
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1993, p. 119). Birigui já está inserida em redes internacionais de comércio, bem como 

Araçatuba, em suas especialidades, e deveriam reforçar esse aspecto para aumentar sua zona de 

influência. 

 

Nós temos tentado mostrar como as lógicas subjacentes a organização do 

sistema de cidades são em realidade muito mais complexas do que se deixem 

prever pela simples lógica territorial e a hierarquia do modelo tradicional dos 

lugares centrais. O controle do mercado de outputs, de inputs, de processos de 

inovação, conduzido muito para a empresa, não somente em termos de 

controle de uma zona de atração, mas também em uma medida crescente em 

relações cooperativas “em rede”. A nova lógica de comportamento de 

empresas procede paralelamente a (e determina particularmente) nova lógica 

de organização da armadura urbana, que se fazem de fenômenos de 

especialização dos centros e de relações em rede (CAMAGNI, 1993, p. 125). 

 

 

Ainda de acordo com Camagni (1993), é necessário analisar o modo segundo o qual as 

mudanças na lógica de comportamento espacial influenciam a natureza da planificação urbana, 

introduzindo a necessidade de uma “estratégia” intencional de desenvolvimento da cidade 

referida às funções desenvolvidas por ela mesma, seu papel na divisão espacial do trabalho, sua 

competitividade e suas relações com os outros nós da rede de cidades. Essa nova estratégia de 

cooperação é típica das empresas que operam nos setores de alta tecnologia, mas ela é também 

seguida pelos setores tradicionais, na sua busca de reestruturação ou de renovação.  

O Parque Tecnológico de Araçatuba é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de 

Araçatuba e que preliminarmente tinha suas instalações previstas para ocorrer no antigo 

terminal de grãos, da Secretaria de Agricultura do Estado, no centro consolidado de Araçatuba. 

No entanto, a empresa GeoBrasilis, uma consultoria contratada pela prefeitura, apontou um 

terreno na Rodovia Senador Teotônio Vilela, ao lado do loteamento Alphaville, como o ideal 

para a instalação do parque tecnológico (GALCINO, 2019a). Esse parque, que deverá ser 

denominado como Parque Tecnológico da Alta Noroeste Paulista, é um caso emblemático para 

entendermos como o poder público pode atuar no sentido de unir espacial e territorialmente as 

cidades de Araçatuba e de Birigui. Esse parque, atualmente em processo de viabilização 

financeira no bojo de programas do governo estadual, está previsto para ter suas atividades 

iniciadas até o fim do ano de 2020.  

  

De acordo com Celso Amilton Gatto Júnior, da SMDERT de Araçatuba, essa 

mudança de local possibilita a integração com Birigui e torna o projeto 

regional. “Vamos fazer um Polo Tecnológico da Alta Noroeste e não mais 

apenas de Araçatuba”, afirmou. O Parque Tecnológico deverá abrigar 
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empresas de variados segmentos, como programação, energia fotovoltaica, 

engenharia de drones, computadores e aparelhos eletrônicos, além de 

laboratórios de pesquisas tecnológicas e de inovação (GALCINO, 2019a, p. 

13). 

 

 

Araçatuba tenta, por meio da implantação de um parque tecnológico, atrair empresas da 

área de tecnologia. Segundo a lógica de implantação de empresas chamada “em rede” de 

Camagni (1993), a inovação transforma-se na função crucial da empresa e o controle dos fatores 

de inovação e de sua trajetória de evolução são o principal objetivo. A empresa, onde quer que 

esteja, estabelece ligações de cooperação com outras empresas e essas ligações transterritoriais 

aniquilariam aparentemente o espaço geográfico. No entanto, ainda de acordo com Camagni 

(1993), o espaço geográfico conserva toda a sua importância, na medida em que suas relações 

sinalizam a necessidade para a empresa ter acesso facilmente aos nós da rede global de 

informação tecnológica, financeira e de mercados. Também demonstram que a empresa deve 

se apresentar nas relações “em rede”, como parceiro eficaz e portador de vantagens específicas 

para o conjunto da rede. Podemos relacionar essa eficiência a uma forte cultura interna ou 

através da localização num “distrito” rico de cultura tecnológica e de “atmosfera industrial”. 

Essa lógica discutida acerca das empresas é tomada aqui a partir do ponto de vista do parque 

tecnológico, como um polo de várias e diversificadas empresas.   

No que Camagni (1993) denomina como “lógica territorial”, as economias de 

aglomeração dão conta da coexistência, em um mesmo centro, de funções de níveis diferentes.  

Já na lógica competitiva, a aglomeração desencadeia desvantagens de considerações de oferta 

para oferecer considerações de demanda:  

 

 

[...] a aglomeração de empresas do mesmo setor (economias de “distrito”) ou 

do mesmo “complexo industrial” (controle dos fornecedores de componentes, 

“filiais” organizadas em torno de uma vocação local) permite ligar uma 

eficiência tanto estatística quanto dinâmica e faz nascer das zonas industriais 

especializadas constituídas de empresas integradas horizontalmente ou 

verticalmente (CAMAGNI, 1993, p. 111, tradução Mara L. F. H. Bernardelli). 

 

 

Entendemos que Birigui passa então, de cidade sede de uma “economia de distrito” 

calçadista, ou de “complexo industrial”, para a chamada lógica “em rede”, mais complexa e 

que exige, em termos espaciais,  

 

 

[...] a presença de nós de saber-fazer localizados e especializados (em “pólos”, 

“distritos”, “parques”, “vales”, “rodovias” (rotas), “corredores”...) 
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interconectados mediamente por acordos de cooperação e alianças financeiras, 

tecnológicas, comerciais, seja de laços multifuncionais pertencentes ao 

mesmo tempo a diferentes redes econômicas e territoriais (CAMAGNI, 1993, 

p. 112, tradução Mara L. F. H. Bernardelli).  

 

 

 

O entendimento acerca dos conceitos de centro, centralidade e das redes é fundamental 

para compreender as relações que se estabelecem entre Araçatuba e Birigui, no debate que 

propomos aqui sobre a complexificação das estruturas espaciais dessas cidades.  

 

 

3.1. PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO: CENTRO, CENTRALIDADE E 

REESTRUTURAÇÃO  

 

Araçatuba e Birigui são cidades que tiveram, em sua gênese, um centro único que 

conformou um padrão de estrutura espacial monocêntrica. Processos espaciais, em especial os 

de centralização, concentração e descentralização, concorrem para que esse primeiro centro da 

cidade se formasse, e a eles se juntassem outras dinâmicas, reafirmando a centralidade e 

contribuindo para sua constituição. “A produção social e histórica da cidade leva a mudanças 

em seu conteúdo e forma e, no âmbito da centralidade, pode levar ao surgimento de outras áreas 

ou eixos centrais, tanto quanto a mudanças nos papéis do centro da cidade” (WHITACKER, 

2019, p. 28).  

Discutir centro e centralidade é analisar transformações nos usos dos espaços e nas 

práticas socioespaciais, ao longo do tempo. Falar em mudanças nos centros das cidades, como 

a presença mais maciça de estabelecimentos de comércio e serviços voltados a segmentos de 

mais baixa renda, é uma transformação. Como afirma Whitacker (2019, p. 30), “o centro da 

cidade não é tradicional porque não é uma área marcada pela paragem do tempo, uma vez que 

seus conteúdos, portanto, o que expressa a centralidade, também se transformam”.  

Centro consolidado é o termo indicado por Whitacker (2018) como o mais adequado 

para se referir a esse centro no qual reconhecemos permanências e que mantém concentração, 

em formas e/ou processos, em destaque a outros centros. No entanto, em paralelo às 

permanências, esse centro consolidado passa por mudanças qualitativas, caracterizadas 

 

 

pela localização dessa área que, em geral, perdura; pelas formas espaciais que 

se conservam por mais tempo, graças a sua inércia, mesmo que haja mudanças 

nas funções e processos; pelas modalidades de comércio e serviços oferecidos; 
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por sua composição e tipologia; por um conjunto de práticas espaciais que 

reconhecem e reforçam a centralidade (WHITACKER, 2019, p. 30). 

 

  

Araçatuba, a partir de seu centro histórico, teve seu centro consolidado, sendo que este 

é também o centro principal. E, ao longo do tempo, em Araçatuba vimos se formarem outros 

eixos e áreas dotados de centralidade. Em Birigui, o centro histórico manteve-se como o centro 

consolidado, sem que outras centralidades expressivas tenham se formado.  

A sobreposição territorial do centro consolidado e do centro principal pode ser 

observada em Araçatuba, pois observamos uma prevalência do centro da cidade sobre outras 

áreas centrais, quando se observa a concentração de estabelecimentos comerciais e de serviços.  

Segundo Whitacker (2019, p. 38), o centro principal em cidades médias caracteriza-se 

pela:  

 

[...] manutenção de sua localização na estrutura espacial, ainda que se 

considere sua expansão territorial e a reconcentração em áreas adjacentes; 

permanência da maior parte das edificações; prevalência do número de 

estabelecimentos de comércio e serviços terciários frente a outras áreas da 

cidade, apesar de mudanças de tipologia e estratégias de organização. 

 

 

Compreendemos a ocorrência de um centro da cidade que pode ser tomado como 

principal, em face de um quadro de multicentrismo – muitas áreas centrais, com predominância 

de relações hierárquicas entre si (WHITACKER, 1997; 2003; 2018).   

Entendemos Araçatuba como uma cidade com uma estrutura multicêntrica, ou seja, com 

mais de um centro, porém sem perda da importância de seu primeiro centro. E reconhecemos 

que Birigui apresenta uma estrutura monocêntrica. As estruturas multicêntricas combinam-se 

com a existência de um centro principal, tendo em vista que esta denominação subentende a 

existência de outros centros na cidade. 

Quando analisamos estruturas espaciais complexas, a presença de um centro principal 

implica na existência de relações não apenas de hierarquia, mas também de concorrência e/ou 

de complementaridade entre as áreas centrais. Percebemos essas relações entre os centros 

existentes em Araçatuba, mas também constatamos essas relações ao analisarmos as interações 

existentes entre as cidades de Araçatuba e Birigui. 

Cidades com mais de um centro apresentam estruturas espaciais multicêntricas. Em 

Araçatuba, os eixos comerciais formados pela Rua Marcílio Dias e pela Rua do Fico, por 

exemplo, contam com estabelecimentos comerciais e bancários que antes só estavam presentes 
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no centro consolidado. A Rua Brasil, outro exemplo, tem uma concentração de lojas 

especializadas em material elétrico, enquanto a Rua General Glicério apresenta-se como um 

local de comércio para pessoas de mais alta renda, com lojas de roupas mais caras, objetos de 

decoração e restaurantes.  

Entendemos, como Whitacker (2019), a multicentralidade como um conceito bastante 

ligado às relações hierárquicas, enquanto a noção de policentralidade aproxima-se mais de 

relações não-hierárquicas entre as áreas centrais. E Whitacker (2019, p. 33) avança quando 

afirma que “as estruturas espaciais multicêntricas e as policêntricas denotam um quadro de 

complexificação nas cidades médias. As policêntricas podem estar associadas à ocorrência da 

fragmentação socioespacial”. Nossas entrevistas com os citadinos araçatubenses mostram que 

as pessoas mais pobres compram no centro consolidado de Araçatuba, enquanto as pessoas mais 

ricas compram pouco em Araçatuba, tendo como práticas as compras em estabelecimentos na 

cidade de São Paulo ou até mesmo fora do Brasil, em viagens internacionais. 

Há diferenças quantitativas e qualitativas entre as novas áreas centrais e entre essas áreas 

e o centro da cidade, observadas pela justaposição ou sobreposição de novas atividades e 

práticas combinadas com as anteriores, marcando permanências (hierarquia) e mudanças 

(concorrência, complementaridade e coocorrência), dadas pelas lógicas das empresas e pelas 

práticas espaciais de consumo dos citadinos (WHITACKER, 2018). Em Araçatuba, 

percebemos a manutenção da hierarquia por conta da concentração de estabelecimentos e 

diversidade de atividades em seu centro principal (e consolidado). Por outro lado, princípios de 

hierarquia combinam-se com outros não hierárquicos. Ou seja, há uma estrutura espacial 

complexa em Araçatuba, combinando a multicentralidade (muitas áreas centrais) e a 

policentralidade (áreas centrais qualitativamente diferentes) (WHITACKER, 2019).  

Em Araçatuba, a presença forte do centro principal e suas mudanças, caracterizadas por 

transformações importantes do par centro-periferia, indicam a reestruturação como processo 

geral (SPOSITO, 2007b; 2004a).  

 

A reestruturação compreende, no plano da cidade e da aglomeração urbana, a 

complexificação da estrutura espacial. No plano da rede urbana, isso implica 

na complexificação das relações e interações espaciais (WHITACKER, 2019, 

p. 11). 

 

 

Percebemos essa complexificação espacial na cidade de Araçatuba, bem como na 

dimensão da sua rede urbana, não substancialmente como ruptura, mas sim como “uma 
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combinação dinâmica e dialética entre permanências e mudanças, continuidades e 

descontinuidades” (WHITACKER, 2019, p. 12). 

Entendemos que há reestruturação da cidade de Araçatuba, tomando por base os 

conceitos de Sposito (2007a; 2007b; 2004a), e na medida em que percebemos esgarçamento do 

tecido urbano, multicentralidade, policentralidade, segregação socioespacial e processos em 

curso de fragmentação socioespacial.   

Depreendemos ainda um processo de reestruturação urbana em curso em Araçatuba e 

em Birigui, também considerando os conceitos de Sposito (2007a; 2007b; 2004a) e na medida 

em que vemos processos de aglomeração urbana, levando a interações espaciais; superposição 

de redes urbanas hierárquicas e não-hierárquicas; e coexistência da continuidade espacial com 

uma continuidade territorial em formação. 

 

 

3.2. ARAÇATUBA E BIRIGUI: INTERAÇÕES ESPACIAIS  

 

A reestruturação das/nas cidades é acompanhada por rearranjos escalares e 

reescalonamento (BRENNER, 2013), que não devem ser pensados apenas como rearranjos ou 

reposicionamentos, mas sim ter sua discussão relacionada ao tempo. Daí ser oportuna sua 

junção com a noção de aceleração de Santos (1993b; 1996b), e com a afirmativa de Whitacker 

(2019, p. 11), para quem “reposicionamento e rearranjo dão-se no tempo e no espaço e mudam 

as articulações entre territórios”. Daí também a premência da utilização das escalas como 

ferramentas de análise geográfica.  

O paradigma da hierarquia urbana é ainda bastante presente quando buscamos entender 

a estruturação da rede de cidades. Sob esse enfoque, o estrato que ocupam no sistema urbano é 

um recurso utilizado para se pensar a centralidade e a posição das cidades na rede, 

diferenciando-as segundo a abrangência das escalas geográficas. 

Moura (2009, p. 73) afirma que as “escalas não devem ser reificadas como camadas ou 

níveis, como fatias horizontais do espaço, porque elas se inter-relacionam, combinam-se e 

disputam entre si, conflituam e se hibridizam”. 

Segundo Catelan (2013b, p. 2),   

 

 

as fortes e complexas interações espaciais decorrentes da atuação dos agentes 

econômicos no espaço e nos territórios, se somadas ao deslizamento de uma 

escala a outra, bem como a complementaridade entre as diferentes lógicas que 

se interconectam num mesmo ponto da rede de cidades abrem interstícios no 
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padrão duro da rede urbana hierarquizada. Contribuem, para isso, as diferentes 

temporalidades entre os processos de estruturação e articulações, as diferentes 

tipologias de funções e papéis das cidades na rede urbana e, principalmente, a 

condição interescalar das interações espaciais, aspectos relevantes para 

entendermos o movimento, o arranjo e as articulações espaciais. 

 

 

Os estudos que vem sendo empreendidos a partir das cidades médias demonstram que 

as diversas formas de classificações hierárquicas das cidades, embora bastante adequadas para 

entendermos a complexificação do cenário da rede urbana, carecem de uma perspectiva 

analítica que vá além da estruturação em níveis (SPOSITO e CATELAN, 2014). 

Segundo Catelan (2013b, p. 4), embora o padrão metodológico da centralidade seja 

mantido, novas dinâmicas colocam-se, tais como: 

 

[...] o aumento na complexidade das interações espaciais em diferentes 

escalas, que preferimos adjetivar como “interescalar”; a ampliação da 

articulação entre tempo e espaço; o aparecimento de lugares centrais 

hierarquicamente posicionados em níveis inferiores na rede urbana, 

convivendo, agora, com lógicas da escala global.  

 

 

Catelan (2012, p. 29) também afirma que  

 

As transformações e as inter-relações dos elementos que constituem a 

realidade espacial podem ser lidas por meio das interações espaciais urbanas. 

É possível vincular o conceito de interações aos processos de transformação 

da realidade espacial, os quais resultam das articulações entre os agentes que 

produzem o espaço. Nesse contexto, não estamos tratando somente dos 

processos que se estabelecem no espaço, mas, também, daqueles que 

produzem e são o espaço. Isso pressupõe valorizar a natureza intrínseca das 

interações e da produção espacial, evitando tratar apenas como materialidade, 

de um lado, o movimento – as interações – e, de outro, o espaço. 

 

 

Santos (1988) já observara que o espaço é visto como a realidade em que os processos 

decorrem das interações realizadas pelos elementos que o constituem e, assim, ele não é apenas 

um objeto, mas uma “realidade relacional”. Para esse autor “o espaço deve ser considerado 

como um conjunto indissociável do qual participam, de um lado, um certo arranjo de objetos 

geográficos, objetos naturais e objetos sociais e, de outro lado, a vida que os anima ou aquilo 

que lhes dá vida. Isto é o movimento” (SANTOS, 1988, p. 12). Harvey (1998) também já 

apontava nessa mesma direção, quando ressaltava a importância das categorias espaço e tempo. 

O espaço, o tempo e o movimento são categorias de análise que possibilitam apreender a 
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reprodução social. E as interações espaciais urbanas dependem dessas categorias para 

acontecerem tanto nas cidades, como nas redes (SPOSITO e CATELAN, 2014).  

 

 

As interações espaciais expressam o movimento entre o espaço e o tempo. É 

a partir do “movimento”, enquanto categoria analítica, que podemos 

compreender melhor tanto as relações entre elementos espaciais e temporais 

que se dão na interação entre os agentes, quanto as dinâmicas capazes de 

transformar o arranjo espacial (CATELAN, 2013b, p. 6). 

 

 

Catelan (2012) defende que a análise das interações espaciais articuladas ao movimento, 

tomadas ambas como categorias, pede a validação de dois aspectos que dão significação ao 

espaço: “(1) a concretização de uma base territorial diferenciada, conforme os aspectos que a 

constituem; (2) e a funcionalidade com a qual as relações espaciais ocorrem” (CATELAN, 

2012, p. 31). 

 

Com essa ideia, teríamos o movimento como categoria, advinda da articulação 

entre tempo, espaço e sociedade. Como o canal por onde se articulam tais 

dimensões de análise da realidade, ele é que conduziria às interações espaciais, 

conceito no qual se apoia nossa hipótese de que a rede urbana deve ser lida e 

compreendida para além de seu arranjo hierárquico, pois as articulações no 

movimento da produção do espaço e também da rede urbana, hoje, ocorrem 

de modo interescalar, animando interações que extrapolam a estruturação em 

níveis (CATELAN, 2013b, p. 10). 

 

 

Catelan (2012) identificou os papéis das cidades médias na rede urbana como 

interescalares, entendendo que, à sua rede regional de influência atribuem-se lógicas do local e 

do regional, mas também de escalas como a global, propondo, inclusive, a hipótese de que a 

escala regional não podia mais ser entendida pelos limites de área, daí a utilização, por esse 

autor, do termo “rede regional de influência” e não “área de influência regional”. A essa 

condição das articulações que extrapolam os limites da estruturação hierárquica, Catelan (2012) 

denominou Heterarquia Urbana, para entender as articulações na rede urbana por meio do 

movimento complexo das interações espaço-temporais e da inter-relação das escalas 

geográficas. 

 

Valorizamos aqui a diferenciação das funções e dos papéis desempenhados 

pelas cidades. O padrão hierárquico continua a existir, no entanto, torna-se 

insuficiente para explicar os conteúdos advindos do aumento das interações 

espaciais sob a égide da globalização. Os nós das redes ampliam-se não 



145 
 

somente em quantidade, como também em complexidade técnica, territorial e 

econômica, ocorrendo maior sinergia entre os papéis de cada cidade na rede 

urbana, em cada escala geográfica e na interação entre elas (CATELAN, 2012, 

p. 61). 

 

 

Domènech (2003) embasa essa ideia na medida em que afirma que as principais 

características das redes de cidades são a possibilidade de coexistência de estruturas 

hierárquicas e não-hierárquicas, a cooperação entre cidades e a geração de aberturas associadas 

à organização da estrutura urbana e a interação entre seus nós. Domènech (2003 p. 269, tradução 

nossa) nos ajuda a entender as relações hierárquicas que permeiam as cidades de Araçatuba e 

Birigui, ao afirmar que 

  

as “redes verticais e hierárquicas” são aquelas que se estabelecem entre os nós 

(municípios) de diferente classificação, quando alguns dos nós dominam 

outros no intercâmbio. As “redes horizontais ou heterárquicas” se estabelecem 

normalmente entre municípios de mesma classificação, onde não existe 

domínio. Adicionalmente, as redes horizontais também podem estabelecer-se 

entre municípios de diferente classificação, sempre que não exista relação de 

domínio.  
 

 

Ainda segundo Domènech (2003), a heterarquia (ou relações horizontais) na rede 

decorre das articulações entre centros urbanos de mesma tipologia e, variavelmente, entre 

aqueles de diferentes funções e papéis, desde que não haja subordinação de um em relação ao 

outro. Se, no processo de hierarquização das cidades, constituem-se centros de comando, no 

que tange às atividades econômicas, por outro lado, amplia-se a complexidade de centros que 

outrora eram considerados em patamares hierárquicos de menor complexidade técnica e 

econômica. Entendemos que esse seja o caso de Birigui, que apresenta relações hierárquicas de 

dependência em relação a Araçatuba, no que tange aos setores de comércio, serviço, 

administração pública e funções governamentais, como hierarquia territorial de poder, com 

relações verticais, tendo Araçatuba presente como centro regional, dominando funções 

governamentais estaduais e de administração pública, frente à Birigui. No entanto, o poder 

econômico representado pela indústria biriguiense, embaralha essa convicção na medida em 

que a cidade também se constitui como um centro de comando relacionado à atividade 

econômica da indústria, trazendo a complexificação dessas estruturas e relações para o centro 

do debate.  
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Isso expõe a dificuldade em elaborar modelos que buscam colocar cada uma delas, 

cidades e redes, em um nível hierárquico. “Os processos que as envolvem, bem como as forças 

e os agentes econômicos integrados na densificação desse cenário, verticalizam as cidades, ao 

mesmo tempo em que as horizontalizam na rede urbana” (CATELAN, 2013, p. 17). Os arranjos 

não baseados na hierarquia são mais difíceis de investigar, tendo em vista que as cidades 

“mantêm também relações horizontais, de complementaridade, que podem ser definidas pela 

especialização produtiva, pela divisão funcional de atividades, e pela oferta diferencial de 

serviços” (IBGE, 2008, p. 09). 

Para Catelan (2013, p. 18), 

 

 

as atividades econômicas são as principais responsáveis pela hierarquização 

das cidades, e isso decorre da natureza das atividades comerciais, industriais 

e de serviços nelas presentes, do nível de especialização técnica e profissional 

e, sobretudo, das interações decorrentes das negociações para a reprodução do 

capital das empresas envolvidas. Sendo assim, a classificação das cidades no 

arranjo da rede urbana, bem como suas funções e papéis, dependerão das 

atividades que nelas se instalam e da abrangência escalar em que atuam os 

agentes econômicos. 

 

 

Ainda segundo Catelan (2012, p. 47)  

 

 

As interações territoriais urbanas são os fluxos e os meios materiais com os 

quais as cidades se inter-relacionam no âmbito das redes, devido às ações de 

seus agentes. São aquelas interações que reforçam a constituição de uma base 

territorial, melhor observadas nas escalas locais e regionais, mas que aparecem 

também com força nas escalas nacionais e globais. As interações espaciais 

urbanas, por sua vez, são o movimento pelo qual o processo de urbanização é 

produzido, determinado pelos interesses dos agentes e forças capitalistas 

espacializados. Resultam desse processo as cidades e as redes urbanas. 

 

 

O trecho a seguir, extraído da entrevista realizada com o Secretário Municipal de 

Planejamento Urbano e Habitação de Araçatuba26, no qual ele relata a atuação de agentes 

responsáveis pelo lançamento dos novos produtos imobiliários na cidade, ajuda a ilustrar a 

complexificação das relações entre as cidades, nas redes urbanas, por meio da ação das forças 

de agentes econômicos. 

 

 

 
26 Entrevista realizada no dia 05 de dezembro de 2018. 
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Mudou muito, antigamente só o pessoal de Araçatuba investia em Araçatuba. 

Hoje nós temos muito investimento de empresas de São Paulo, Ribeirão Preto, 

São José do Rio Preto, e de outras cidades também. Geralmente essa empresa 

de fora não aparece porque o parceiro é araçatubense, só que eles não 

divulgam. 

 

 

O crescimento de Araçatuba e de Birigui, as relações que se estabelecem entre essas 

cidades, e dessas cidades com as redes de cidades, são exemplos dos muitos tipos de interações 

espaciais: as interações intra e interurbanas, as intrarrede e as que se dão entre redes de cidades. 

E a complexificação dessas estruturas espaciais advém da combinação de lógicas hierárquicas, 

concorrentes e complementares; hierárquicas e heterárquicas (CAMAGNI, 1993; SPOSITO e 

CATELAN, 2014). 

 

AGLOMERAÇÕES URBANAS E ARRANJOS URBANOS-REGIONAIS 

 

Para Soja (1993), é fundamental considerar que a relação no espaço é composta por uma 

dialética socioespacial, na qual o papel do espaço é tão ativo quanto o da própria sociedade, 

sendo impossível a existência de uma “determinação unidirecional” entre estes elementos. 

Assim, contesta-se a noção do espaço como “continente” ambiental da vida humana e assume-

se que o “espaço em si pode ser primordialmente dado, mas a organização e o sentido do espaço 

são produtos da translação, da transformação e da experiência sociais” (SOJA, 1993, p.101). 

Para Santos (1996b), a sociedade só se concretiza por meio do seu espaço. O espaço é 

uma estrutura fixa que atua no movimento da totalidade social. Assim, as formas espaciais são 

resultantes de processos passados, mas também são condições para processos futuros. Santos 

(1996a) argumenta que a atividade produtiva no espaço implica em uma ação sobre a superfície 

terrestre, que sempre está se recriando em novas formas, de tal maneira que “produzir é produzir 

o espaço”. A produção do espaço é determinada pela tecnologia, pela cultura e pela organização 

da sociedade. E no modo de produção capitalista, é imposto o ritmo de acumulação que implica 

uma dotação diferencial de instrumentos de trabalho, e isso resulta em uma distribuição no 

espaço “desigual e combinada” (SANTOS, 1996b). 

A tese defendida por Moura (2009, p. 6) foi a de que “concentração, conhecimento, 

mobilidade, conectividade e proximidade são elementos essenciais na configuração dos 

arranjos urbano-regionais e determinantes de sua condição de propulsores na inserção do 

Estado/região na divisão social do trabalho”. No entanto, seus efeitos não se estendem ao 

conjunto de municípios, mas privilegiam apenas aqueles (ou parte daqueles) que já detêm um 
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mínimo de condições técnicas, científicas, institucionais e culturais capazes de contribuir para 

a reprodução e acumulação do capital, mantendo os demais à margem do processo. Araçatuba 

e Birigui não se configuram como arranjos urbanos-regionais, mas cabe aqui uma reflexão sobre 

essa categoria cunhada por Moura (2009). Algumas aglomerações urbanas, em seu processo de 

expansão,  

 

ampliam a abrangência dos fluxos mais frequentes, seja de pessoas ou de 

mercadorias, e estreitam relações com aglomerações vizinhas, mesmo 

localizadas descontinuamente, enquanto densificam seu perfil concentrador e 

consolidam sua importância como elos de inserção do país/região na divisão 

social do trabalho. Nesses casos, a ordem de complexidade dos fenômenos 

que operam em seu interior ampliado as insere no rol de morfologias 

superlativas – tratadas recorrentemente como megacidades, cidades-regiões, 

macrometrópoles ou por outras tantas expressões que as distinguem das 

aglomerações singulares. Unidades com essas características pontuam e se 

expandem em território nacional, como resultado do conjunto das 

transformações territoriais em curso na contemporaneidade. Compõem o que 

se denomina neste trabalho de “arranjos urbano-regionais”. (Moura, 2009, p. 

25). 

  

 

Araçatuba e Birigui são entendidas nessa pesquisa como aglomerações urbanas que 

podem, futuramente, vir a se constituir como um arranjo urbano-regional, como arranjos 

concentradores de população e relevância econômico-social, podendo até mesmo articular-se 

regionalmente com outros centros como Presidente Prudente e São José do Rio Preto, pois, 

segundo a definição de Moura (2009, p.26), arranjos urbanos-regionais,   

 

 

morfologicamente, absorvem em uma unidade espacial, contínua ou 

descontínua, mais de uma aglomeração urbana ou centros urbanos, e suas 

áreas intersticiais urbanas e rurais, que em seu processo de expansão física 

desmesurada estreita relações e divide funções com aglomerações vizinhas, 

em extensões localizadas em raios de aproximadamente 200 km, porém sem 

configurar limites precisos. [...] Sua constituição corresponde às dinâmicas 

mais intensas e mais complexas se comparadas a outras porções do território, 

caracterizando-se como formações que transcendem o padrão das 

aglomerações urbanas, com uma constituição simples de polo e periferias, 

alcançando uma escala urbana mais complexa e uma dimensão regional. 

 

 

A desconcentração é um produto de mudanças contemporâneas, mas também é um 

processo socioespacial “que reage contra outros processos” (GOTTDIENER, 1993, p. 230). 

Segundo Moura (2009), esse processo socioespacial refere-se ao mercado de trabalho e à 

localização da atividade econômica, mas também é resultado dialético de fatores políticos, 
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culturais e econômicos que provocam a interseção desses processos no espaço e  desencadeiam 

a ação ideológica, compondo no cidadão hábitos que respondem às exigências dos distintos 

momentos da acumulação capitalista em sua dimensão espacial. Tais lógicas e processos 

promovem desigualdade, segregação socioespacial e desagregação da vida comunitária. 

Santos (1993a, p. 83) afirmava que no Brasil “se está verificando a expansão da 

metropolização e, paralelamente, a chegada de novas aglomerações”, cuja principal 

característica é o desvanecimento da fronteira entre os municípios. Tendência que Moura (2009, 

p. 33) confirma por meio do fenômeno da expansão periférica e pelo surgimento de inúmeras 

aglomerações urbanas em território nacional, seja no entorno das capitais de estados seja no 

interior, e que ‘prenuncia morfologias emergentes, como os arranjos urbano-regionais”. 

As transformações recentes verificadas nas aglomerações urbanas denotam alterações 

em sua natureza que demonstram a ampliação da complexidade de suas dinâmicas. De acordo 

com Moura (2009, p. 38),  

 

 

o desenho de expansão centro-periferia cede lugar a processos mais 

complexos e a formas mais diversificadas, sempre associados ao modo de 

produção e acumulação do capital, que nos últimos decênios do século XX 

promoveu mudanças de valores, acentuou heterogeneidades e diferenças. 

 

 

Moura (2009) afirma que o movimento pendular da população para trabalho e/ou estudo 

em município que não o de sua residência, dá sentido à dimensão urbano-regional dos arranjos 

espaciais. Mobilidade que é muito motivada pela dissociação entre local de moradia e local de 

trabalho/estudo, por conta da concentração de oportunidades em municípios (ou conjunto deles) 

de maior porte. No caso das aglomerações urbanas, está condicionada à distribuição e hierarquia 

de funções entre os municípios integrantes. Esse fenômeno ocorre com moradores de Birigui 

que se deslocam cotidianamente para atividades de estudo e trabalho em Araçatuba, bem como 

ocorre em Birigui, com moradores de cidades menores de sua zona de influência que se 

deslocam diariamente para trabalhar em suas fábricas de calçados. Moura et al. (2006) 

asseveram que o movimento pendular é revelador da extensão do fenômeno urbano no 

território, constituindo uma informação utilizada na delimitação de grandes áreas urbanas.  

Swyngedouw (2004) reitera que as configurações escalares resultam de e engendram 

um perpétuo fluxo da dinâmica socioespacial. Ele afirma que escalas espaciais não são fixas, 

mas continuamente redefinidas, contestadas e reestruturadas em termos de sua extensão, 

conteúdo, importância relativa e inter-relações. Ainda segundo esse autor, a contínua 
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transformação de escalas espaciais é constitutiva das estratégias sociais, servindo como arena 

para conflitos sociais e lutas político-econômicas, alterando a geometria de poder e 

estabelecendo um jogo socioeconômico de controle.  

Segundo Brenner (2001), as escalas evoluem relacionalmente e historicamente, 

envolvendo variados processos socioespaciais constituídos por hierarquias e redes 

interescalares dispersas, em relações de interdependência. Brenner (1998) também defende que 

a estruturação escalar surge do relacionamento entre escalas, envolvendo relações de 

hierarquização entre unidades espaciais verticalmente diferenciadas, articuladas às redes 

horizontais, onde outros processos socioespaciais, relações e interdependências estão em 

operação, formando mosaicos de geometrias escalares desigualmente superpostas e dispostas 

em camadas densamente intercaladas.  

Segundo Moura (2009), a identificação de aglomerações urbanas em território brasileiro 

tem início nos anos de 1960, quando a política nacional de desenvolvimento urbano do governo 

federal introduziu a preocupação com a implantação de Regiões Metropolitanas e polos 

secundários no sistema de cidades, como suporte a um projeto de descentralização urbana nos 

níveis nacional e regional. 

Na década de 1970, Davidovich e Lima (1975) desenvolveram um estudo atendendo a 

uma solicitação do IBGE, que concebeu a aglomeração urbana como resultado da expansão de 

uma cidade central, com estrutura central característica, para os municípios contíguos.  

Na década de 1990, o IPEA coordenou o estudo “Caracterização e Tendências da Rede 

Urbana do Brasil” (IPEA, 2002a e 2002b), realizado em conjunto com o IBGE e o Núcleo de 

Economia Social, Urbana e Regional (NESUR), da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). Segundo Moura (2009), esse estudo contempla a identificação de aglomerações 

urbanas, enfocando as transformações espaciais do desenvolvimento e buscando qualificar os 

determinantes do processo de urbanização e do sistema urbano brasileiro, com vistas a oferecer 

subsídios à formulação de uma política urbana nacional e de políticas setoriais e territoriais. 

Apesar desse estudo analisar toda a rede urbana brasileira, estabelece a hierarquização e 

categorização apenas para centros urbanos com mais de 100 mil habitantes, independentemente 

de configurarem ou não aglomerações. O estudo demonstra que as aglomerações urbanas são 

formadas por áreas urbanizadas integradas, ou sejam, funcionalmente complementares (IPEA, 

2002a e 2002b), e que podem ser constituídas por espaços urbanizados contínuos e 

descontínuos.  

Nesse processo histórico, Moura (2009) destaca o papel do estudo “Regiões de 

Influência das Cidades – REGIC” (IBGE, 2000 e 2008), que se fundamenta na Teoria das 
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Localidades Centrais, de Christaller (1996 [1933]), por concordar com os pressupostos de que 

os lugares adquirem maior ou menor nível de centralidade em decorrência das funções de 

distribuição de bens e serviços para a população externa à localidade, residente em sua região 

de influência, oferecendo um posicionamento hierarquizado dos centros. Outrossim, é 

importante frisar que na fundamentação apresentada no início da Regic 2007 (IBGE, 2008), 

houve um esforço de ampliar a perspectiva teórica chistalleriana, o que se refletiu, inclusive, na 

metodologia de configuração das regiões sob influência das cidades. 

A tese de Moura (2009) captou aglomerações interioranas, particularmente do Estado 

de São Paulo, não apontadas em estudos anteriores (Figura 8).  

 

 

São aglomerações em áreas de importante produção agrícola, algumas no 

entorno de centralidades regionais reconhecidas e que, além da capacidade de 

geração de riqueza, vêm desenvolvendo intensos fluxos pendulares de 

população para trabalho e/ou estudo (mais particularmente para o trabalho). A 

ausência de sua inserção em classificações precedentes deveu-se, em parte, 

aos critérios adotados, que estimavam limites mínimos de tamanho de 

população, densidade, existência de contiguidade da mancha de ocupação 

urbana, entre outros que caracterizam grandes aglomerações urbanas, 

conforme consagra a literatura especializada. A natureza produtiva dessas 

aglomerações não pressupõe densidade populacional, nem contiguidade de 

mancha de ocupação. Mas, como são áreas favorecidas por densa rede de 

infraestrutura viária, os deslocamentos de curta distância são privilegiados, 

alimentando a base produtiva (MOURA, 2009, p. 102). 

 

 

Segundo dados da tese de Moura (2009, p. 102), a aglomeração urbana de Araçatuba é 

considerada como HH:  

 

Para efeitos da identificação das aglomerações, a classe mais significativa é a 

HH, pois expressa a correlação espacial de dois ou mais municípios com 

elevada população e PIB, e elevados fluxos pendulares da população, 

sugerindo a existência de intensos fluxos, complementaridades e integração 

produtiva e funcional regional.  

 

 

Figura 8 – Brasil: Aglomerações Identificadas Segundo Índice de Moran Local 

(MOURA, 2009) 
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Fonte: Elaborado por MOURA (2009, p. 102). 

 

A autora explica que, apesar de parecer pouco comum o fato de que os principais 

municípios aglomerados aos polos citados em sua tese tenham sido classificados como HH, 

esse pretenso paradoxo revela uma autocorrelação espacial: “esses municípios aglomerados, 

individualmente, possuem relativo grau de expressividade, e essa expressividade encontra 

correspondência com a média dos vizinhos, no caso, influenciada pelos elevados valores do 

polo” (MOURA, 2009, p. 104). 

Algumas entrevistas com citadinos moradores de espaços residenciais fechados 

localizados na Rodovia Senador Teotônio Vilela demonstram a percepção de que vem se 

estreitando a ligação entre Araçatuba e Birigui. 
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Considero que a ligação entre Birigui e Araçatuba esteja aumentando, 

sobretudo pela presença dos condomínios, de serviços como faculdades, 

centros comerciais, que atraem, inclusive, moradores de Birigui para os 

condomínios de Araçatuba. Vejo também a necessidade de abertura de novas 

vias de trânsito devido ao aumento do fluxo de veículos nessa região27. 

 
Acredito que haja uma dependência intrínseca entre Araçatuba e Birigui: 

Birigui possui uma oportunidade grande de trabalho para os moradores de 

Araçatuba. E Birigui depende de Araçatuba no setor de compras, de diversão, 

de estrutura física de órgãos públicos, de estrutura de empresas, de 

universidades28. 

 

 

O trecho da entrevista abaixo mostra a percepção de um citadino biriguiense de que os 

vários espaços residenciais fechados que foram surgindo entre Araçatuba e Birigui são uma 

prova de que a ligação entre essas cidades está aumentando e, mais do que isso, que esses 

espaços funcionam como “células” que se formam a partir do propósito de pessoas de uma 

mesma classe social de habitar entre seus pares. 

 

 

Acho que a ligação entre Birigui e Araçatuba está aumentando e que logo as 

cidades irão se encontrar. Os próprios condomínios (Decolores, Veneza, Bela 

Vista, Guatambu, Alphaville) já estão proporcionando essa ligação, então 

acho que há a necessidade de duplicação das vias que fazem essa ligação. Eu 

escolhi morar nesse condomínio, longe do centro de Birigui, por uma questão 

de segurança, e penso que os condomínios representam o futuro, como se 

fossem células que vão se formando entre classes de renda parecidas29.  

 

 

 

3.3. EXPANSÃO URBANA E DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS 

 

Para Whitacker (2019, p. 12), o atual estágio da urbanização no Brasil “vem mostrando 

cada vez mais a tendência à expansão territorial urbana, à dispersão da cidade e à combinação 

destes dois processos, em escalas diversas”. Como aponta Reis Filho (2006), esse processo está 

associado à conformação de tecidos urbanos dispersos e/ou descontínuos, com a noção de tecido 

 
27 Entrevista realizada com uma dona de casa, moradora de um espaço residencial fechado localizado 

na Rodovia Senador Teotônio Vilela, em 10 de julho de 2019. 
28 Entrevista realizada com um policial militar, morador de um espaço residencial fechado localizado na 

Rodovia Senador Teotônio Vilela, em 03 de julho de 2019. 
29 Entrevista realizada com um comerciante de automóveis, morador de um espaço residencial fechado 

localizado na Rodovia Senador Teotônio Vilela, em 28 de junho de 2019. 
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urbano não se aplicando apenas à mancha contínua que envolve mais de um município, mas 

também à descontinuidade territorial desta mancha, quando conformada pelos fluxos.  

Whitacker (2019) propõe a existência de pelo menos dois tipos de espraiamento do 

tecido urbano no caso de cidades médias brasileiras: extensão do perímetro urbano e/ou do 

tecido urbano; e dispersão da cidade. 

 

 

O primeiro tipo de espraiamento corresponde aquele que ocorre por extensão 

do perímetro urbano (por força de legislação municipal) e/ou do tecido urbano 

(que pode ocorrer sem que haja o reconhecimento legal de que se trata de área 

pertencente ao perímetro urbano, mas com ocupação própria à cidade), 

acentuando a ocorrência de novas formas espaciais destinadas ao consumo, 

loteamentos geometricamente periféricos, com distinções socioeconômicas 

evidentes, e, paralelamente, com a manutenção ou incorporação à cidade de 

grandes áreas não edificadas ou mesmo não parceladas, tanto nos setores mais 

adensados, quanto nos setores de expansão (WHITACKER, 2019, p. 16).  

 

 

Identificamos esse tipo de espraiamento em Araçatuba e em Birigui, o que ocorre por 

meio de leis municipais que ampliam o perímetro urbano, sempre que o poder público julga ser 

necessário, como constatamos em entrevista 30  realizada com o Secretário Municipal de 

Planejamento Urbano e Habitação do município de Araçatuba: “toda vez que uma área está em 

uma área rural, não está no perímetro urbano, é preciso fazer uma lei para que essa área passe 

a fazer parte do perímetro urbano”. 

Neste trecho de uma da entrevista realizada com o antigo Secretário Municipal de 

Planejamento Urbano e Habitação de Araçatuba31, que atuou entre os anos de 2010 e 2016 e no 

qual ele avalia as mudanças urbanas ocorridas em Araçatuba nos últimos dez anos, é possível 

verificar a correlação que ele aponta entre o crescimento da cidade de Araçatuba e a ação dos 

agentes imobiliários. 

 

O grande problema que eu vejo na questão habitacional é que não é o gestor 

público que direciona o crescimento da cidade, são os empreendedores e eles 

não estão focados na questão social e na questão do planejamento, eles estão 

focados na questão financeira. Então é muito complicado, os políticos vão a 

reboque e os gestores públicos da área de planejamento urbano também, então 

o crescimento, via de regra, é desordenado. A cidade cresceu muito, se nós 

pegarmos a região do bairro Concórdia, indo em direção a Birigui, nós 

praticamente estamos na divisa, estamos na fronteira. Araçatuba não cresce 

mais porque não pode naquela região, ela tá limitada na sua divisa, e Birigui 

não conseguiu ainda deslanchar o crescimento que seria natural ali, juntando 

 
30 Entrevista realizada na data de 05 de dezembro de 2018. 
31 Entrevista realizada no dia 17 de dezembro de 2018. 
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com as duas cidades, porque tem os problemas de saneamento. O núcleo 

urbano de Birigui está longe da divisa e está numa bacia contrária. Então, 

Birigui para poder fazer esgotamento sanitário tem que fazer uma parceria 

com Araçatuba, tem que fazer uma parceria regional, digamos assim, para 

criar uma “metrópole”, a “grande metrópole Araçatuba/Birigui”.  

Então é extremamente complexa essa questão do crescimento. A cidade deu 

uma “espichada”, mas ao mesmo tempo alguns vazios urbanos também foram 

criados, de loteamentos mais antigos que estavam esperando um investimento 

próximo, uma valorização financeira, um investimento do poder público.  

 

 

Em Araçatuba, por exemplo, há uma gleba muito grande no setor norte do município, 

que se mantém não edificada há anos e é utilizada para como local de pasto para a pecuária, 

enquanto áreas situadas mais ao norte dela começaram a ser loteadas a partir da década de 1990, 

em um contínuo processo de expansão que vem apresentando novos loteamentos horizontais 

residenciais fechados desde então e até a presente data, com lançamentos ocorridos em 2019 e 

outros previstos para o ano de 2020.  

Neste outro excerto de uma entrevista realizada com a antiga Secretária Municipal de 

Planejamento Urbano e Habitação de Araçatuba32, que atuou no ano de 2009, ela avalia as 

mudanças urbanas ocorridas em Araçatuba nos últimos anos, apontando as diferenças 

socioespaciais na ocupação dos setores norte e noroeste da cidade e no setor sudeste, no eixo 

de ligação com Birigui.  

 

Uma mudança urbana que a gente sente são os eixos de ocupação, como eles 

se definiram de alguma maneira. Um deles é a região norte e noroeste da 

cidade, onde houve a maior taxa de crescimento populacional da cidade nos 

últimos dez anos. Isso ocorreu a partir da implantação de projetos 

habitacionais do Minha Casa Minha Vida, desde a faixa totalmente 

subvencionadas, que é a faixa da classe C e D, até outras um pouco menos 

subvencionadas. E o outro eixo que vejo é o eixo quase que estabelecido pela 

Rodovia Teotônio Vilela, onde a ocupação é absolutamente diferenciada, é 

uma ocupação mais de condomínios de classe A, ligando a Birigui, é quase 

que um processo da cidade crescendo em direção a Birigui e Birigui crescendo 

em direção a Araçatuba. Eu vejo essa conurbação quase que colocada, ela não 

está fisicamente colocada, mas em termos da essência, vamos dizer, ela está 

colocada. Acho que essa conurbação vem também da complementaridade, 

pois Araçatuba e Birigui têm uma complementaridade muito grande, são 

cidades que funcionam juntas. 

 

Tradicionalmente, aplicamos o termo expansão territorial urbana como algo inerente à 

dimensão intraurbana, o que é mais comumente representado por um crescimento que 

chamamos de mancha urbana, ou de tecido urbano. “O tecido urbano, assim, mais que o 

 
32 Entrevista realizada no dia 14 de dezembro de 2018. 
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perímetro urbano, este um termo de uso predominantemente da legislação urbanística, expressa 

a forma que assume a expansão da cidade” (WHITACKER, 2019, p. 17). 

Sposito (2013a, p. 141) chama atenção para o modo como essas terras são transformadas 

de “rurais” para “urbanas”: 

 

Trata-se de transformar terras (urbanas ou terras rurais passando pelas 

transformações que lhes atribuem o caráter jurídico de urbanas) com baixo 

valor agregado em produtos imobiliários, os quais alcançam elevados valor de 

troca, o que ajuda a entender que a lógica de reforço das dinâmicas de 

centralização urbana que caracterizam a produção do espaço urbano é 

combinada à lógica de transformação de espaço rural em espaço urbano. Esse 

tipo de incorporação por meio de parcelamento de glebas rurais para a 

produção de loteamentos urbanos, até duas ou três décadas atrás, nas cidades 

latino-americanas, voltava-se, quase que exclusivamente, à periferização dos 

mais pobres. Agora se justapõem, nas novas áreas urbanas que são 

incorporadas, de forma contínua ou descontínua ao espaço urbano, os ricos e 

os pobres, tornando a desigualdade combinada com essa relativa proximidade 

geográfica, um dos elementos essenciais da fragmentação socioespacial, 

quando se quer realçar sua dimensão espacial e não apenas compreendê-la 

como contraponto aos processos de globalização. 

 

 

Em Birigui, houve uma ampliação do perímetro urbano, por meio da Lei Complementar 

no. 8133, de 25 de maio de 2017, a partir da qual “o Bairro Guatambu ficou estabelecido como 

Zona Urbana do Município de Birigui”, apesar de ser uma área não contígua ao perímetro 

urbano do município (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Área Criada Via Lei Complementar No. 81, de 25 de Maio de 2017 

 Prefeitura Municipal de Birigui – Ampliação do Perímetro Urbano (2017) 

 
33 Essa lei está anexada ao Apêndice C desta tese. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Birigui (2017). 

 

Essas informações corroboram a afirmação de Whitacker (2019, p. 16), para quem esse 

espraiamento não é necessariamente “motivado pela necessidade, reconhecida ou orientada por 

ações de planejamento urbano, de se evitar a concentração excessiva nas parcelas mais 

consolidadas do espaço urbano, mas, sim, como ação pensada de diferenciação socioespacial”. 

Ainda de acordo com Whitacker (2019, p. 16),  

 

 

A ocupação desses setores ocorre, assim, pari passu com a manutenção ou 

criação de vazios urbanos e é marcada pelos espaços de moradia, tanto na 

modalidade de loteamentos e condomínios fechados, como pela implantação 

de loteamentos populares promovidos pelo Estado ou voltados a segmentos 

mais baixos de renda, por iniciativa privada ou em associação com o Estado.  

 

 

Essa afirmação de Whitacker é corroborada por um exemplo em Araçatuba, também no 

setor norte do município, marcado pela presença de loteamentos horizontais residenciais 

fechados, cuja vizinhança compreende o bairro Jardim das Oliveiras, um loteamento popular, 
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cujos moradores apelidam de “Habiana 3”34, referência aos dois espaços residenciais fechados 

de alto padrão, contíguos a ele: o Habiana 1 e o Habiana 2.  

Também verificamos em Araçatuba a localização maciça dos loteamentos destinados ao 

PMCMV no setor noroeste do município, “separados da cidade” pela Rodovia Eliezer 

Montenegro Magalhães, caso dos bairros Porto Real e Águas Claras (QUERINO JÚNIOR, 

2017). 

Validamos aqui com esses exemplos, a afirmação de Whitacker (2019), para quem a 

disposição dos espaços de moradia populares em relação aos espaços residenciais fechados 

segue, de modo geral, uma lógica de contraposição. Colocação também proposta por Sposito 

(2004a e 2004b), quando apresenta a distinção entre a continuidade territorial, que implicaria 

no contato entre tecidos urbanos; e a continuidade espacial, caracterizada pelas interações 

espaciais entre áreas territorialmente descontínuas. Esse enfoque identifica-se com o de 

Salgueiro (1999), que utiliza, respectivamente, os termos continuidade e contiguidade.  

A clássica oposição centro-periferia é posta à prova na medida em que, na urbanização 

contemporânea, os loteamentos fechados redefinem o par centro-periferia (SPOSITO, 2006, p.  

195): 

 

A emergência desses “enclaves” tem propiciado a constituição de uma 

periferia geométrica que é plural, do ponto de vista social, sem chegar a ser 

multissocial. Lado a lado, loteamentos abertos e loteamentos fechados 

justapõem-se conformando um mosaico que, aparentemente, poderia ser lido 

como diversidade social nos espaços urbanos mais recentemente implantados.  

Entretanto, as barreiras físicas e de controle social que são impostas, 

legalizadas e/ou legitimadas socialmente, a partir da implantação de 

loteamentos fechados, tornam a segregação clara e indiscutível, na escala 

intra-urbana. Nesse caso, a relação centro x periferia não se orienta mais pela 

distância geométrica entre o que é central e o que é periférico, mas pela 

distância espacial (grau de mobilidade de cada um) e social (numa formação 

social marcada por profundas disparidades socioeconômicas), entre áreas que 

estão justapostas.  

 

 

Segundo Sposito (2007a, p. 18), “quando consideramos o conjunto significativo das 

mudanças que se observa, nas formas de produção e apropriação do espaço urbano nas últimas 

décadas, podemos afirmar que nem tudo é periferia e, ao mesmo tempo, que a periferia é plural”. 

 
34 Por conta da ocasião desta tese, várias conversas foram empreendidas de modo informal, tais como 

pequenas entrevistas realizadas com citadinos de Araçatuba e de Birigui, as quais podemos denominar, 

do ponto de vista metodológico, como exploratórias. Dentre elas destacamos uma com uma jovem 

moradora do bairro Jardim das Oliveiras, encarregada de obras, na qual ela se referia ao seu bairro, de 

modo jocoso, como Habiana 3. 
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E ainda de acordo com Sposito (2007a, p. 21), “a periferia segmenta-se, pois a proximidade 

física de usos diferentes e de conteúdos sociais e culturais diversos não promove, em si, 

integração, mas gera separação socioespacial, sob a forma de segregação socioespacial ou de 

fragmentação urbana”. 

O trecho a seguir, da entrevista com a antiga Secretária Municipal de Planejamento 

Urbano e Habitação de Araçatuba35, revela o seu entendimento sobre a diversificação nas 

formas de moradia na cidade de Araçatuba, nos últimos anos, e como a periferia foi se 

modificando ao longo do tempo.  

 

 

Em Araçatuba, as classes A e B moram, basicamente, em condomínios 

fechados. Mas houve também um retorno para apartamentos de alto padrão 

em áreas muito centrais. É muito interessante isso aqui pois nós temos a classe 

A e B nos extremos, em condomínios fechados em periferias da cidade, e a 

classe A e B numa área muito central. 

Uma coisa que eu noto como uma novidade muito grande são os condomínios 

fechados voltados para a classe média e média baixa, que também apareceram 

nas periferias da cidade e tiveram um sucesso muito grande de vendas.  

E veja, a classe A e B prescinde de qualquer institucionalidade em termos de 

consumo. Ela não precisa da escola pública, ela não precisa da saúde pública, 

ela tem o seu lazer quase que garantido individualmente, a classe C não tem. 

Então você precisa da escola, do posto de saúde, você precisa da praça, do 

lazer e do esporte. Como você resolve isso num condomínio que tem 600 

habitações e uma única entrada, além de uma área institucional que funciona, 

via de regra, mal? Nas classes ainda mais desfavorecidas, aonde chegou o 

Programa Minha Casa Minha Vida, existem as escolas, isso é lei. Então a 

prefeitura se compromete a colocar escola e saúde, garantindo mesmo que 

minimamente, a cidadania, o direito à educação e à saúde. Agora nesses 

condomínios que são privados, que o muro privatiza, isso não ocorrerá. Eu 

vejo isso como um problema que nós vamos ter que resolver futuramente. 

 

 

Ainda nesta entrevista, a antiga Secretária Municipal de Planejamento Urbano e 

Habitação de Araçatuba, nos falou sobre sua percepção acerca de uma maior segmentação 

social no uso do espaço urbano gerada pelas mudanças de hábitos de consumo dos citadinos:  

 

 

Acho que esse é um dos nossos maiores problemas sociais que eu vejo. É que 

vivemos isolados, até na nossa locomoção. Por exemplo, uma família de classe 

média que tenha filhos com idade escolar, essas crianças que vão um dia ser 

adultos e são o futuro desse país, elas saem de casa de manhã dentro de um 

carro. Elas não usam o transporte público, no transporte público esse contato 

com outras classes sociais é quase que obrigatório, se você não usa o 

transporte público você está dentro da redoma do carro e você chega isolado, 

dentro do seu contexto, na escola. A escola pública no Brasil atende a quem 

 
35 Entrevista realizada no dia 14 de dezembro de 2018. 
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não consegue ir para a escola particular, e essas escolas estão divididas por 

classes sociais. Então a criança chega na escola e vai conviver com aquelas 

crianças que têm o mesmo padrão econômico que ela, que então sai dali e a 

mãe leva para casa. Se ela morar em um condomínio ou em um prédio, terá só 

o contato com aquelas crianças, nas áreas de lazer exclusivas desses locais. À 

noite ela sairá de carro e irá para uma aula de balé, de inglês, ou vai ao 

shopping center. Então o contato é feito absolutamente com a sua classe 

social. É uma opção que eu lamento, mas que nós estamos fazendo a cada dia 

mais. Essas redomas de vidro em que essas crianças crescem causam um 

desconhecimento muito grande do outro e a indústria do medo se aproveita 

muito desse desconhecimento. 

 

 

Este relato demonstra a percepção da nossa entrevistada acerca da segmentação da 

periferia e de que a proximidade física não promove, em si, integração, e que, ao contrário, gera 

separação socioespacial. 

Observamos ainda a instalação de equipamentos de consumo ou de serviços, como 

shopping centers, hipermercados e instituições de ensino, com lógicas de localizações que 

reforçam a ideia de “uma subversão do padrão clássico da estrutura espacial, marcado pela 

justaposição e oposição centro-periferia” (WHITACKER, 2019, p. 17).  

Em Araçatuba, o Shopping Praça Nova Araçatuba foi inaugurado em 2014 e está situado 

no setor oeste de Araçatuba, às margens da Rodovia Marechal Cândido Rondon e da Rodovia 

Eliezer Montenegro Magalhães; enquanto o Araçatuba Shopping, inaugurado em 1995, 

localiza-se no setor sul da cidade. Alguns hipermercados que se instalaram mais recentemente 

em Araçatuba também seguem essa lógica das localizações mais periféricas: o Tonin 

Superatacado, inaugurado em 2014 e localizado às margens da Rodovia Marechal Cândido 

Rondon; e o Atacadão, hipermercado do grupo Carrefour, a ser inaugurado em março de 2020, 

no entroncamento da Rodovia Marechal Cândido Rondon e da Rodovia Eliezer Montenegro 

Magalhães, setor oeste de Araçatuba.  

Tanto a Unimed, que inaugurou seu hospital em 2001, quanto o Centro Universitário 

Salesiano, que abriu sua unidade em 2006, fizeram-no às margens da Rodovia Senador 

Teotônio Vilela, ainda dentro do perímetro urbano de Araçatuba, mas “no caminho” para 

Birigui.  

Ao mesmo tempo, verificamos que o centro consolidado não perdeu sua importância, 

na medida em que vemos hipermercados recém instalados lá, como o Stock Atacadista, 

inaugurado em 2018, e o Assaí Atacadista, que inaugurará sua primeira loja em Araçatuba no 

ano de 2020 (GALCINO, 2019b). 
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PROCESSOS DE EXPANSÃO URBANA EM ARAÇATUBA E BIRIGUI 

 

Apresentamos aqui um conjunto de informações tomadas por meio de dados de 

institutos de pesquisas, levantamentos de campo, entrevistas e mapas, que foram utilizadas para 

discutir a produção do espaço urbano em Araçatuba e em Birigui. Analisamos a expansão 

territorial urbana, as práticas socioespaciais e de consumo dos citadinos, o que nos levou a uma 

avaliação de como esses aspectos levam à conformação de um cenário no qual as desigualdades 

socioespaciais estão presentes. Mostramos também, por meio de mapas, a evolução da expansão 

urbana de Araçatuba e de Birigui ao longo do tempo, bem como estudamos as entrevistas 

realizadas com os citadinos de Araçatuba e de Birigui, de modo a entender como essas duas 

cidades vêm se constituindo como uma “entidade urbana”.  

O consumo foi o meio para compreender o processo de produção do espaço urbano, 

buscando entender como ocorre a divisão interurbana do trabalho e, consequentemente, como 

se modifica a divisão social e econômica dos espaços urbanos, bem como as relações entre essas 

cidades. Os trabalhos de campo, aí considerados os vários levantamentos empreendidos e as 

entrevistas efetuadas, foram fundamentais para avaliar como as mudanças em curso alteram as 

ações sociais e as práticas espaciais. Além das entrevistas realizadas com os citadinos, fizemos   

entrevistas com os chamados “agentes bem informados”: empresários; pessoas que representam 

órgãos públicos; e funcionários de empresas comerciais e de serviços por nós pesquisadas, que 

pudessem contribuir com informações e visões estratégicas, sob o ponto de vista dos objetivos 

de nossa pesquisa. 

As Figuras 2 a 5, apresentadas nas páginas 48 e 49 desta tese, mostram o arruamento da 

Araçatuba nos anos de 1928, 1941, 1953 e 1970. São registros históricos que apontam os vetores 

de crescimento da cidade ao longo de seis décadas. Araçatuba, enquanto cidade média, ocupa 

posição intermediária na rede urbana paulista, influenciando diretamente os municípios de sua 

hinterlândia, e Birigui é uma cidade de porte médio, distante apenas 20 km de Araçatuba. Os 

moradores dessas duas cidades e de outras cidades próximas, deslocam-se diariamente, ou 

comumente, em direção a Araçatuba ou a Birigui para trabalhar, estudar ou buscar algum tipo 

de serviço não oferecido em sua própria cidade.  

O município de Araçatuba, que ainda hoje é conhecido como a “Terra do Boi Gordo” 

por sua histórica relação com a agropecuária, tem hoje sua economia voltada principalmente 

para o comércio e serviços. Birigui, por sua vez, é uma cidade conhecida como a “Capital 

Nacional do Calçado Infantil”, constituindo-se como uma cidade eminentemente “industrial”, 

especializada na produção de calçado infantil, o que nos possibilitou analisar os aspectos 
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relacionados à complementaridade e hierarquia nesses dois municípios.  

O processo de expansão das áreas urbanas de Araçatuba e Birigui vem se intensificando 

nos últimos vinte anos e as Rodovias Marechal Cândido Rondon (SP-300) e Senador Teotônio 

Vilela (SP-18/461) apresentam-se como suas principais vias de ligação. Sposito (2004a) já 

estudava esse processo em sua tese de livre-docência, como podemos observar nas Figuras 10 

e 11, que mostram a expansão das áreas urbanas de Araçatuba e Birigui no decorrer do tempo, 

com mapas que retratam o crescimento dessas cidades nos anos de 1954, 1976, 1996 e 2006.  
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Figura 10 – Araçatuba e Birigui. Áreas Urbanas. 1954 e 1976 

 

Fonte: SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. O chão aos pedaços. Economia, urbanização e cidades 

no Estado de São Paulo. Tese (Livre-Docência), Unesp, Presidente Prudente-SP, 2004a. 
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Figura 11 – Araçatuba e Birigui. Áreas Urbanas. 1996 e 2006 

 

Fonte: SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. O chão aos pedaços. Economia, urbanização e cidades 

no Estado de São Paulo. Tese (Livre-Docência), Unesp, Presidente Prudente-SP, 2004a. 
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Complementamos a visão desse processo apresentando o Mapa 23, que mostra a 

expansão dos perímetros urbanos dessas duas cidades, com dados levantados em nossos 

trabalhos de campo no ano de 2018, junto às Prefeituras Municipais de Araçatuba e de Birigui, 

que nos forneceram dados relativos aos vários processos empreendidos, por meio de leis 

municipais, com vistas a ampliar, continuamente, seus perímetros urbanos. Tivemos acesso 

tanto a mapas das próprias prefeituras quanto ao texto de algumas dessas leis. 
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Mapa 23 – Araçatuba e Birigui. Expansão do Perímetro Urbano. 2018 

 

Fonte: IBGE (2000); IBGE (2010); Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Araçatuba 

(2019); Secretaria de Obras de Birigui (2019). Organização: Ana Paula Cabral Sader (2019).  
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O Mapa 24 demonstra a ação paulatina do poder público no sentido de estabelecer a 

junção do tecido urbano das duas cidades, o que foi ocorrendo ao longo do tempo, via 

promulgação de leis municipais que ampliaram os perímetros urbanos de Araçatuba e de 

Birigui, mas até o ano de 2017, sempre com continuidade territorial.  

O que houve em Birigui, com a Lei Complementar no. 81, no ano de 2017, foi um fato 

inédito: a anexação de uma área descontínua como zona urbana do município. Consideramos 

esse movimento como algo bastante peculiar, tendo em vista que, para além da ação deliberada 

do poder público para gerar esse crescimento descontínuo, o mesmo resultou numa forma 

geométrica muito curiosa, sem guardar qualquer relação com possíveis limites de propriedades 

rurais existentes no local ou outro motivo plausível.  

A continuidade territorial em formação, coexistindo com a continuidade espacial, e 

somadas aos processos de aglomeração urbana, interações espaciais e superposição de redes 

urbanas hierárquicas e não-hierárquicas, levam-nos a apreender um processo de reestruturação 

urbana em curso em Araçatuba e em Birigui, considerando aqui os conceitos de Sposito (2007a; 

2007b; 2004a).  

Como apontam Whitacker (2019) e Reis Filho (2006), a urbanização brasileira vem 

mostrando uma tendência à expansão territorial urbana atrelada a processos de dispersão da 

cidade, com a conformação de tecidos urbanos dispersos e/ou descontínuos, com a noção de 

tecido urbano não mais sendo aplicada a uma mancha contínua que envolva mais de um 

município, mas também à descontinuidade territorial dessas manchas, quando são conformadas 

pelos fluxos. Esse espraiamento, ainda segundo Whitacker (2019), não é motivado pela 

intenção, no âmbito do planejamento urbano, de se evitar a concentração excessiva nas parcelas 

mais consolidadas do espaço urbano, mas, sim, como ação pensada de diferenciação 

socioespacial. “A expansão do tecido urbano não ocorre apenas com continuidade territorial e 

são os vazios urbanos um exemplo contundente” (WHITACKER, 2019, p. 18). 

Sposito (2004a) argumenta que a continuidade territorial urbana vem dando lugar, 

gradativamente, a descontinuidades que se expressam pela presença, no espaço urbano, de áreas 

não construídas. Nesse sentido, destaca-se a contradição existente entre a concentração e a 

“tendência inversa de emergência de territorialidades marcadas pela extensão das áreas urbanas, 

por meio de formas espaciais mais dispersas e, muitas vezes, descontínuas” (SPOSITO, 2004a, 

p.11).  
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Mapa 24 – Araçatuba e Birigui. Expansão Urbana. 2018 

 
Fonte: IBGE (2018); Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Araçatuba (2018); Secretaria 

de Obras de Birigui (2018). Organização: Ana Paula Cabral Sader (2019).  



169 
 

Miyazaki (2013, p. 96), aponta o chamado interior paulista como 

 

 

[...] constituído não só por um conjunto de centros urbanos regionais 

importantes, mas também por novas formas espaciais atreladas às 

aglomerações urbanas, inclusive não metropolitanas, com ou sem 

continuidade territorial, tais como Araçatuba-Birigui, São José do Rio Preto, 

Bauru, entre outros.  

 

 

E nesse aspecto, Sposito (2007b) afirma que 

  

Aglomerações metropolitanas, não-metropolitanas e cidades que 

desempenham papéis intermediários na rede urbana experimentam completa 

redefinição de seus papéis, podendo se averiguar, então: - reestruturação 

urbana, decorrente da alteração das relações entre as cidades paulistas, e entre 

estas e outras cidades do Brasil e do exterior; - mudanças nas lógicas de 

organização dos espaços internos dessas cidades, conformando reestruturação 

da cidade” (SPOSITO, 2007b, p.1). 

 

 

Isso reforça a necessidade de se compreender o processo de reestruturação urbana, e não 

apenas da cidade, pois em muitas situações, restringir a análise à escala da cidade pode não ser 

suficiente para se compreender as transformações contemporâneas do espaço urbano. Sposito 

(2004a) enfatiza a necessidade de superarmos a tradição das pesquisas em estudos urbanos a 

partir apenas dos dois recortes espaciais da rede urbana e do espaço intraurbano:  

 

 

[...] porque as novas formas urbanas possibilitam e impõem novas dinâmicas 

econômicas e novas práticas socioespaciais que exigem uma análise que se 

baseia nas relações entre localizações e fluxos que se estabelecem articulando, 

cada vez mais, diferentes escalas geográficas de produção e estruturação dos 

espaços urbanos (SPOSITO, 2004a, p.12). 

 

 

Miyazaki (2013, p. 280), em sua tese de doutorado, estudou a cidade de Birigui e 

observou que naquele momento, “parecia não haver interesse, ao menos no discurso sustentado 

pelo poder público municipal, em um processo de expansão territorial urbana que leve à 

continuidade territorial urbana com outras cidades”, dizendo ainda que o Secretário Municipal 

Milton Lot Júnior, naquela ocasião, ao ser questionado sobre novos bairros implantados em 

Birigui, mencionou à imprensa não existir uma expansão da cidade em direção às fronteiras 

com Araçatuba, Coroados e Bilac. “A aglomeração urbana, neste caso, é caracterizada pela 
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descontinuidade territorial entre as áreas urbanas dos municípios envolvidos. Na realidade, o 

que integra estes núcleos é a continuidade espacial, por meio dos fluxos e das diferentes 

interações espaciais” (MIYAZAKI, 2013, P. 281). 

Miyazaki (2013, p. 282) aponta que, em Birigui,  

 

 

[...] mesmo diante desses deslocamentos, que caracterizam a continuidade 

espacial na aglomeração, não há constituição ou tendências à configuração de 

continuidade territorial. As áreas urbanas de Birigui e de Araçatuba, por 

exemplo, estão separadas por aproximadamente sete quilômetros de distância. 

Além disso, as possiblidades de expansão territorial urbana em Birigui estão 

atreladas aos sentidos norte, oeste e sul, uma vez que a leste a área urbana já 

se encontra praticamente no limite com o município de Coroados, cuja sede 

está localizada a aproximadamente cinco quilômetros. 

 

 

Observamos a expansão territorial urbana mais latente nos sentidos norte e oeste de 

Birigui, com ênfase no trecho que interliga essa cidade a Araçatuba, expansão que denota 

processos de diferenciação e segregação socioespaciais, também percebidos através da análise 

do Mapa 25, que mostra a localização dos espaços residenciais horizontais fechados nas duas 

cidades. Por meio deste mapa, é possível apreender as possíveis razões que levaram Birigui a 

ampliar seu perímetro urbano, com a configuração de um setor passível de ser tornar urbano, 

em descontínuo ao tecido urbano já constituído e com forma geométrica pouco plausível. Este 

círculo incompleto ‘abraça’ a área de concentração de empreendimentos residenciais fechados 

localizada no município vizinho de Araçatuba. Potencializa-se assim, para os proprietários de 

terras incluídas neste círculo incompleto, a possibilidade de transformar terra rural em terra 

urbana para possíveis compradores tanto de Birigui como de Araçatuba, porque do ponto de 

vista da continuidade territorial e espacial, esses empreendimentos estão associados mais à 

Araçatuba do que à sede do próprio município onde se encontram, o de Birigui. Aqui, então, 

temos, claramente, terras que, político-administrativamente, pertencem a Birigui, mas que, do 

ponto de vista funcional, poderão ter maior articulação com Araçatuba. 
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Mapa 25 – Araçatuba e Birigui. Localização dos espaços residenciais fechados. 2019 

 

Fonte: IBGE (2018); Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Araçatuba (2019); Secretaria 

de Obras de Birigui (2019); Levantamentos de campo realizados pela autora (2019). Organizado por 

Ana Paula C. Sader (2019).  
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Para ilustrar essa análise utilizaremos os mapas de localização dos loteamentos 

classificados por tipo e período de entrega, tanto em Araçatuba quanto em Birigui. Os tipos de 

loteamentos objetos de análise são: loteamentos residenciais horizontais abertos, espaços 

residenciais horizontais fechados, conjuntos habitacionais construídos com os recursos da 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) e do 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) (Mapa 26). 

Araçatuba foi se expandindo em direção ao setor norte da cidade com espaços 

residenciais fechados de alto padrão, a partir da década de 1990. Atualmente, as ofertas 

imobiliárias nesse setor da cidade são majoritariamente voltadas para um público de padrão de 

renda médio.  

No momento atual, há a confluência de um grupo social e economicamente privilegiado 

que se concentra entre Araçatuba e Birigui, com muitas construções de espaços residenciais 

fechados de alto padrão naquela área.  

Muitos novos espaços residenciais horizontais fechados foram construídos desde a 

década de 1990 no setor norte do município de Birigui. Esse movimento continua ocorrendo 

atualmente com vários loteamentos abertos populares, contíguos aos espaços residenciais 

fechados de alto padrão, denotando um processo de contiguidade, sem continuidade. Exemplo 

disso foi o lançamento, no final do ano de 2019, do loteamento residencial “aberto” Novo Portal 

do Parque, que contará com 711 casas, e será construído pela empresa BRNPar Incorporações 

Em 2019, a BRNPar Incorporações, empresa sediada no município de Araras/SP, comprou a 

Construtora Lomy, de Araçatuba. Nesse mesmo ano, a Construtora Lomy foi considerada a 

maior construtora sediada no noroeste paulista e uma das 30 maiores construtoras do país, 

segundo a avaliação de um grupo privado denominado Inteligência Empresarial da Construção 

(FOLHA DE REGIÃO, 2019a). 

Conforme discutido por Sposito et al (2018): 

 

 

Para ‘caracterizar a cidade fragmentada em construção’, como resultado das 

novas formas de impacto da acumulação flexível, recorre-se a Salgueiro 

(2001a, p. 116), que identifica, neste processo: 1) a perda da hegemonia do 

centro com a ‘multiplicação de novas centralidades’; 2) a importância dos 

produtores imobiliários, com a produção de ‘áreas mistas’, destinadas a 

atividades de comércio, serviços e moradia [o que reforça o que apresentamos 

no item 3.3, ao associarmos a policentralidade à fragmentação]; 3) o 

aparecimento de ‘enclaves socialmente dissonantes no seio de tecidos com 

certa homogeneidade morfossocial’, havendo ‘contiguidade sem 

continuidade’; 4) o aumento dos ‘fluxos complexos que cruzam o território’, 

dissociando-os das áreas por onde passam (fluxos materiais e imateriais) de 

outras áreas.” (SPOSITO et al 2018, p. 6). 
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Essa contiguidade sem continuidade pode ser observada por meio do aparecimento de 

“enclaves socialmente dissonantes no seio de tecidos com certa homogeneidade morfossocial”, 

como o exemplo das 711 casas que serão construídas em Birigui, contíguas aos espaços 

horizontais residenciais fechados de alto padrão; e com o exemplo do bairro Alvorada, um local 

de moradia de pessoas de mais baixa renda, implantado em Araçatuba desde a década de 1950 

(PEDON, 2005), e que mais recentemente viu aparecer novas vizinhanças, como os espaços 

horizontais residenciais fechados Alphaville e Royal Boulevard.  

Para a elaboração do Mapa 26, tínhamos dados disponíveis para Birigui que abarcavam 

um período maior (desde 1954) do que os dados disponíveis para Araçatuba (a partir de 1989). 

Optamos então por utilizar o período comum às duas cidades para favorecer a comparação, a 

partir de 1989 (Mapa 26). 

Percebemos, ao observar o Mapa 26, que Araçatuba apresenta loteamentos mais 

recentes em todas as suas áreas periféricas, formando um “anel completo”. Em Birigui, a partir 

de um recorte mais recente, só vemos loteamentos na parte mais próxima a Araçatuba, 

formando um “semiarco” na parte noroeste da cidade. Entendemos que essa característica 

revela processos de desigualdade socioespaciais, mais evidentes ao compararmos as duas 

cidades em conjunto (Mapa 29).  

No caso de Araçatuba, verificamos vetores de crescimento urbano ao norte, sul e sudeste 

da cidade, mais relacionados com setores de maior renda. Mas também temos vieses de 

crescimento ao norte e a noroeste ligados aos setores de mais baixa renda, tanto com 

loteamentos populares de promoção estatal (PMCMV), como naqueles de iniciativa privada. 

Atualmente, o setor sudeste concentra os principais empreendimentos imobiliários de alto 

padrão, justamente no trecho que interliga Araçatuba e Birigui. 

Em Birigui, conformam-se vetores de crescimento ao norte e a oeste da cidade, com o 

setor norte mesclando espaços residenciais horizontais fechados de alto padrão, com 

loteamentos abertos populares. No setor oeste da cidade, predominam os já citados 

empreendimentos imobiliários de alto padrão, no “caminho” para Araçatuba.  

O modelo dos espaços residenciais fechados conduz a formas periféricas de implantação 

do habitar, favorecendo a dispersão urbana e a extensão do tecido urbano, em níveis cada vez 

mais comuns nas cidades médias brasileiras. Desse modo, vemos a realidade urbana se 

transformar, na medida em que as ideias tradicionais de limite, de dentro e de fora dissolvem-

se, inclusive porque a extensão do tecido urbano se dá sem solução de continuidade (SPOSITO, 

2006).  
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Podemos considerar que essas ideias de limite, de dentro e de fora reaparecem, 

com esta nova morfologia urbana, resultando do aparecimento dos muros 

dentro da cidade, definindo o dentro e o fora não mais como limite entre o 

urbano e o não urbano, ou entre a cidade e o campo, mas como as barreiras 

materiais que segmentam o espaço urbano e separam seus moradores segundo 

suas possibilidades econômicas e hábitos de consumo. 

Ao se alterar a escala, segundo a qual se apreende o dentro e o fora, tem-se a 

alteração da forma urbana, agora mais extensa e difusa, e ao mesmo tempo a 

sua morfologia é modificada, porque essa nova forma se destina a redistribuir, 

no espaço urbano, seus conteúdos sociais e econômicos, agora de modo mais 

segmentado (SPOSITO, 2006, p. 187). 

 

 

Em nossas entrevistas, constatamos que moradores de espaços residenciais fechados de 

Araçatuba e de Birigui realizam a maior parte de suas atividades diárias em espaços privados, 

como shopping centers, supermercados, escolas, clínicas médicas e hospitais particulares. Para 

essas pessoas, a rua está posta apenas como lugar de passagem.  

Estudos empreendidos por pesquisadores do GAsPERR e da Rede de Pesquisadores 

sobre Cidades Médias (ReCiMe), entre outros, mostram a importância de estudarmos as 

espacialidades e temporalidades desse novo modelo de moradia nas cidades médias, os espaços 

residenciais fechados. Nessas cidades, diferentemente do que observamos nas metrópoles, esses 

loteamentos são mais acessíveis às classes médias, tanto pelo aspecto financeiro, quanto pela 

questão da facilidade de acesso a esses locais, sem que sejam necessários grandes 

deslocamentos cotidianos entre moradia e local de trabalho e estudo.  

Já observamos, no Mapa 25, a concentração dos espaços residenciais fechados nos 

setores norte, sul e sudeste da cidade de Araçatuba. A partir dessas localidades é possível chegar 

ao centro da cidade, com deslocamentos que variam entre 10 e 15 minutos, quando realizados 

por automóvel. Em Birigui, também observando o Mapa 25, verificamos a concentração desses 

loteamentos nos setores norte e noroeste, a partir dos quais é possível chegar ao centro da cidade 

com percursos de automóvel variando entre cinco e 10 minutos, sendo possível também chegar 

muito rapidamente a Araçatuba.  

 

 

A difusão do uso do automóvel no Brasil foi uma das condições chave para a 

constituição de cidades mais extensas e difusas, a exemplo que já se 

observava, desde a primeira metade do século XX, nos Estados Unidos. No 

entanto, essa evolução não se acompanhou, em ritmo e qualidade, da 

implantação de infraestruturas para essa circulação. Assim, o tempo médio de 

deslocamento vem aumento nas grandes cidades, o que ainda não se observa, 

de forma marcante, nas cidades de porte médio. 

Assim, o uso do automóvel oferece condições extremamente favoráveis às 

temporalidades rápidas para aqueles que optam por esses novos territórios 

fechados, cuja localização é mais periférica. As espacialidades definem-se, 
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então, pelo elevado nível de mobilidade espacial, reforçando a ideia já 

destacada de que o próprio espaço se redefine: torna-se cada vez menos o lugar 

da vida e da sociabilidade para ser o lugar da passagem de veículos 

(SPOSITO, 2006, p. 193).  

 

 

A entrevista36 com a dona de casa e moradora do espaço residencial fechado Alphaville 

1, demonstra os motivos pelos quais a família optou por esse modo e localização de moradia: 

 

 

Escolhemos o Alphaville porque viemos de São Paulo e sabíamos da 

credibilidade do nome que o empreendimento já possui lá e por ser uma rede 

presente em ouras cidades e estados. Assim, além de ser a nossa casa, 

investimos em um lugar que será vendido depois, talvez quando nossa filha 

estiver maior, adolescente. Agora, gostamos de ter uma casa grande para ela 

brincar. Em segundo lugar, escolhemos o Alphaville pela localização do 

condomínio, entre as cidades de Birigui e Araçatuba, pois a empresa do meu 

marido fica entre as duas cidades, na Rodovia Marechal Rondon. E também 

por não ser um lugar muito afastado do centro da cidade. Buscamos a 

privacidade que o condomínio oferece, mas sem ficar muito distante da 

cidade. 

 

 

Podemos observar que, territorialmente, as pessoas que escolhem morar nesses espaços, 

como uma autossegregação, dadas as suas grandes possibilidades de mobilidade, têm também 

acesso a uma expressiva continuidade espacial, tanto na escala intraurbana quanto na escala 

interurbana. “Os muros de um lado, geram descontinuidades territoriais para os que estão fora 

deles. A existência deles promove declínio do grau médio de mobilidade para quem está fora 

dos loteamentos.” (SPOSITO, 2006, p. 194).  

Constatamos, observando o Mapa 26, que a coocorrência de espaços residenciais 

horizontais fechados de alta renda e loteamentos abertos populares dá-se tanto no setor norte de 

Araçatuba quanto no setor norte de Birigui. Mas no intermédio dessas cidades, os espaços 

residenciais fechados de alto padrão existentes e aqueles que se encontram em fase de projetos 

são onipresentes, com exceção de um único loteamento do PMCMV a ser implantado em 

Araçatuba, quase na divisa dos municípios. Vemos, por meio desses casos, como esses 

loteamentos ajudam a redefinir o par centro-periferia na urbanização contemporânea. Segundo 

Sposito (2006, p. 195),  

 

 
36 Entrevista realizada em 10 de julho de 2019. 
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[...] a emergência desses “enclaves” tem propiciado a constituição de uma 

periferia geométrica que é plural, do ponto de vista social, sem chegar a ser 

multissocial. Lado a lado, loteamentos abertos e loteamentos fechados 

justapõem-se conformando um mosaico que, aparentemente, poderia ser lido 

como diversidade social nos espaços urbanos mais recentemente implantados.  

Entretanto, as barreiras físicas e de controle social que são impostas, 

legalizadas e/ou legitimadas socialmente, a partir da implantação de 

loteamentos fechados, tornam a segregação clara e indiscutível, na escala 

intraurbana. Nesse caso, a relação centro- periferia não se orienta mais pela 

distância geométrica entre o que é central e o que é periférico, mas pela 

distância espacial (grau de mobilidade de cada um) e social (numa formação 

social marcada por profundas disparidades socioeconômicas), entre áreas que 

estão justapostas. 
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Mapa 26 – Araçatuba e Birigui. Localização dos loteamentos residenciais classificados 

por tipo e período de entrega. 2019 

 

Fonte: CNEFE (2010); IBGE (2018); Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Araçatuba 

(2019); Secretaria de Obras de Birigui (2019); Levantamentos de campo realizados pela autora (2019). 

Organizado por Ana Paula C. Sader (2019).  
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DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS EM ARAÇATUBA E BIRIGUI 

 

Existem muitos estudos e análises acerca das desigualdades brasileiras localizadas ou 

produzidas na/pela cidade. As estruturas sociais são inscritas no espaço urbano na mesma 

medida em que as estruturas espaciais se inscrevem naquelas, em uma mútua determinação, 

sendo que os efeitos de uma reforçam a outra e em que os desdobramentos de uma condicionam 

a outra, ao ponto de uma se confundir com a outra: “[...] distâncias sociais e distâncias espaciais 

são processos de distinção e de oportunidades simbólicas e materiais” (MELAZZO, 2006, p. 

21). Abordamos nesta tese o tema das desigualdades socioespaciais por meio do estudo das 

cidades de Araçatuba e Birigui, procurando atrelar a questão urbana à questão social, tomando 

a análise das desigualdades como foco da formulação sobre a cidade e buscando apreender a 

existência de padrões nas estruturas sociais e espaciais que lhes confiram particularidades. 

Apresentamos aqui um conjunto de dados como subsídio para discutirmos as 

desigualdades socioespaciais em Araçatuba e em Birigui, relacionando essa realidade aos 

processos de diferenciação e segregação socioespaciais, visando alcançar a discussão acerca do 

processo de fragmentação socioespacial que se delineia nessas cidades. Os mapas de 

inclusão/exclusão social foram utilizados como importantes objetos de investigação desses 

espaços, mas sabendo-se que essas ferramentas, por si só, não são suficientes para aferir 

processos como esses. Se desejamos relacionar processos de desigualdades com processos mais 

amplos como a segregação socioespacial, precisamos tomar as devidas precauções, pois, como 

afirma Sposito (2013b), o caráter processual da segregação socioespacial dificulta a sua 

delimitação territorial, tornando um desafio a sua representação cartográfica.  

 

 

Entre os que trabalham com a ideia de exclusão/inclusão social, não cabe 

dúvida sobre a pertinência de elaboração de mapas, com clara delimitação de 

áreas, distinguindo-as a partir de gradientes de maior ou menor ocorrência de 

dadas condições de vida urbana, segundo dadas variáveis. Se nosso objeto é a 

segregação, os cuidados para a proposição de qualquer representação deste 

processo devem ser grandes. Não por acaso, é mais comum elaborar com 

croquis ou indicar bairros ou setores da cidade onde a segregação ocorra, sem 

chegar a traçar seus limites (SPOSITO, 2013b, p.66). 

 

 

A produção do espaço urbano de Araçatuba foi estudada por meio da análise do espaço 

intraurbano, não apenas por conta das ferramentas analíticas disponíveis para a leitura dos 

territórios de uma determinada área urbana, tal como se utiliza, por exemplo, Villaça (2001), 
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mas também do ponto de vista das relações sociais intrínsecas a uma sociedade urbana, que se 

dão fundamentalmente no interior do espaço urbano. Esse modo de enxergar a cidade, que 

coloca no centro da análise indicadores que procuram revelar características sobre como se 

articula a qualidade de vida nos diferentes espaços intraurbanos, busca identificar a realidade 

social, econômica e ambiental dos diferentes espaços que compõem o território da cidade, com 

atenção a áreas e regiões específicas da cidade, por meio de dados que permitem relacionar 

cada uma delas entre si e com o conjunto delas, permitindo assim formular uma visão dessas 

cidades que reflita as relações de diferenças e desigualdades em seu interior. Os mapas são esses 

instrumentos de leitura da realidade, indicando o “o que” e o “onde”, mostrando uma visão da 

cidade que é espacial e relacional (MELAZZO, 2006). 

Para a presente análise, foram utilizadas dez variáveis extraídas dos Censos do IBGE de 

2000 e 2010. Para cada uma delas foram elaborados mapas específicos, em que cada setor 

censitário recebeu uma nota de acordo com a variável, refletindo a hierarquização do conjunto 

dos setores. Os indicadores foram os seguintes: 

- Demográficos: habitantes por domicílio, por setor censitário e chefes de família de 10 

a 19 anos (total em relação ao setor censitário); 

- Ambientais: domicílios sem banheiro (total em relação ao setor censitário), domicílios 

com 4 banheiros ou mais (percentual sobre o total de domicílios do setor censitário) e domicílios 

ligados à rede de esgoto (percentual sobre o total de domicílios do setor censitário); 

- Econômicos: chefes de família com rendimento até 2 salários mínimos (total do setor 

em relação ao total da cidade), chefes de família sem rendimento (total do setor em relação ao 

total da cidade) e chefes de família com rendimento superior a 20 salários mínimos (total do 

setor em relação ao total da cidade); 

- Educação: analfabetos de 10 a 14 anos (percentual do setor em relação ao total da 

cidade) e chefes de família com baixa escolaridade (até 4 anos de estudo). 

Cada um dos indicadores acima gerou uma “nota” para cada setor censitário, compondo 

uma hierarquia dos setores de acordo com sua posição em relação ao conjunto de setores. O 

conjunto das notas, somadas e hierarquizadas de acordo com sua distribuição relativa ao 

conjunto, gerou, por sua vez, o mapa final. 

Os mapas 27 e 28 - Análise Espacial da Exclusão Social de Araçatuba 2000-2010 e 

Análise Espacial da Exclusão Social de Birigui 2000-2010 - sintetizam o resultado de cada 

variável em cada setor censitário, indicando os “melhores” e os “piores” lugares, sendo que um 

só existe em relação ao outro, ou seja, o próprio padrão intraurbano da distribuição dos 

indicadores é que gera a hierarquia dos setores. 
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Por meio do cruzamento de dados apresentados nesses dez mapas que estão apensados 

no Anexo B, chegamos ao mapa síntese de exclusão de Araçatuba (Mapa 27). Lá vemos as 

áreas em cores mais claras, ou seja, as áreas de inclusão social, ocupando uma área específica 

do espaço urbano: as áreas mais centrais da cidade, além de alguns outros pontos específicos, 

que pudemos ligar à existência de espaços residenciais fechados de alto padrão.  

No ano 2000, a porção centro-sul é aquela que detém, em relação às demais, os melhores 

indicadores mapeados, enquanto as áreas de baixa e média exclusão formam um cinturão ao 

seu redor. No mapa de 2010 esse setor de inclusão social continua ocupando a área central da 

cidade, apesar de abranger uma porção menor. 

No ano de 2000, a desigualdade revelava-se em um padrão espacial bem delimitado, 

observando, inclusive, as áreas de exclusão, na cor vermelha. Percebe-se que, além de seu 

pequeno número, em relação às demais áreas de exclusão, estão afastadas das áreas de inclusão 

e bem delimitadas do ponto de vista espacial, isoladas uma da outra, não formando áreas 

contínuas. A concentração de tais setores nas extremidades a oeste, noroeste e leste, indicam 

uma forte segmentação do espaço urbano.  

Em 2010, as áreas de exclusão aumentaram em relação ao ano 2000. Considerando-se 

as áreas de média e baixa exclusão, além das de alta exclusão, vê-se que elas mantêm essa 

localização na extremidade leste da cidade, mas com um incremento importante da mais alta 

exclusão no setor noroeste da cidade, para além da Rodovia Eliezer Magalhães, onde estão 

localizados quase todos os loteamentos do PMCMV em Araçatuba (QUERINO JÚNIOR, 

2017). Percebe-se um aumento importante, de mais de 100%, dos setores de média exclusão, 

que unidos espacialmente às áreas de alta exclusão, passam a formar porções bem maiores se 

comparadas às áreas de inclusão em 2010, mas também às áreas de exclusão verificadas em 

2000. Observa-se ainda uma sensível diminuição dos setores de inclusão nesses dez anos.  

Assim, é possível afirmar que em Araçatuba, se do ponto de vista do número de setores 

censitários, aqueles considerados como de exclusão são poucos, do ponto de vista espacial, sua 

delimitação, posição e sua relação com os demais setores acaba por apresentar uma forte 

situação de diferenciação e segmentação.  
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Mapa 27 – Araçatuba. Análise Espacial da Exclusão Social de Araçatuba. 2000-2010 

 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (2000; 2010).  
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A produção do espaço urbano de Birigui também é estudada por meio da análise de seu 

espaço intraurbano. Interessa-nos aqui fazer a leitura dessa área urbana para nos apropriarmos 

de suas especificidades locais, entendendo as relações sociais inerentes a essa sociedade urbana, 

o que se dá, substancialmente, no interior do espaço urbano. Assim como no caso de Araçatuba, 

os mapas são esses instrumentos de leitura da realidade, partindo-se das mesmas dez variáveis, 

extraídas dos Censos do IBGE de 2000 e de 2010.  

Por meio do cruzamento de dados dos dez mapas que também são apresentados no 

Anexo B, chegamos ao mapa síntese de exclusão de Birigui (Mapa 28). O número absoluto de 

setores de exclusão é maior em Birigui do que em Araçatuba, considerando-se seus percentuais 

em relação aos demais setores, tanto em uma cidade como na outra.  

Em Birigui, no mapa relativo ao ano 2000, os setores de exclusão distribuem-se nas 

porções noroeste e nordeste da área urbana. Em 2010, as áreas de média e alta exclusão 

aparecem majoritariamente nos setores norte, leste e sul da cidade, conformando um “semiarco” 

oposto ao que vemos no Mapa 25, no qual os loteamentos de alto padrão formam um “semiarco” 

no setor noroeste/oeste da cidade. Desse modo, percebemos que os setores de inclusão, 

predominantes nas áreas centrais de Birigui no mapa do ano 2000, apresentaram um 

“movimento” em 2010, em direção à porção noroeste da cidade, na direção da Rodovia Senador 

Teotônio Vilela, eixo de ligação com a cidade de Araçatuba, e da Rodovia Deputado Roberto 

Rollemberg, eixo de ligação com o município de Buritama, reforçando a conformação desse 

“semiarco” mais rico da cidade.  

Os setores de alta exclusão social, por sua vez, apresentam-se mais concentrados no 

mapa de 2000 e mais segmentados e espalhados pela cidade em 2010, quando temos os setores 

intermediários de baixa e média exclusão presentes na área pericentral da cidade.  
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Mapa 28 – Birigui. Análise Espacial da Exclusão Social de Birigui. 2000-2010

 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (2000; 2010). 
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A análise dos mapas da exclusão/inclusão social sugeriu alguns elementos comuns na 

configuração territorial das desigualdades entre Araçatuba e Birigui, evidenciados pelo Mapa 

29, quando podemos observar as duas cidades em conjunto. De um lado, a dispersão dos setores 

de exclusão e na maior parte dos casos as distâncias espaciais entre eles e, de outro, a 

concentração e proximidade dos setores de inclusão; a presença quase completa de setores 

intermediários entre os de exclusão e inclusão, funcionando como “anteparos”; a presença 

também marcante dos setores de inclusão nas ou próximos das áreas centrais de cada cidade; e 

os setores de exclusão nas áreas mais distantes. Observamos, ainda, como nesse intervalo de 

dez anos foi se conformando um setor de alto padrão no trecho que interliga as duas cidades. 

Assim, é possível perceber o quanto, em cada uma dessas cidades, convivem distanciamentos 

socioespaciais como elementos estruturadores do espaço e, por consequência, orientadores de 

suas dinâmicas.  

Ao observarmos os mapas 25 e 29, em conjunto, a resposta a essa questão se delineia, a 

partir do momento em que percebemos a confluência das localizações dos espaços residenciais 

fechados de alto padrão no setor norte de Araçatuba, como áreas de alta inclusão social. Se já 

tivéssemos o Censo do IBGE mais recente, de 2020, certamente verificaríamos o mesmo padrão 

se repetir em relação à área leste de Araçatuba, que no intervalo de dez anos teve a implantação 

de espaços residenciais fechados de alto padrão, enclaves com altas taxas de inclusão social, 

numa área da cidade composta por indicadores de alta e média exclusão social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

Mapa 29 – Araçatuba e Birigui. Mapa Síntese: Análise Espacial da Exclusão Social de 

Araçatuba e Birigui. 2010 

 

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010). 
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3.4. PRÁTICAS SOCIOESPACIAIS E CONSUMO  

 

Este subitem desenvolveu-se tendo por base a metodologia empregada nas pesquisas do 

projeto temático “Lógicas econômicas e práticas espaciais contemporâneas: cidades médias e 

consumo”, realizadas pelos pesquisadores do GAsPERR, ao longo dos anos de 2012 a 2017. 

Buscamos analisar as cidades de Araçatuba e de Birigui, considerando a redefinição de seus 

papéis na rede urbana e de suas estruturas espaciais, a partir de um conjunto de mudanças na 

economia e na sociedade, percebidas pela observação das práticas socioespaciais dos citadinos 

e das lógicas de localização das empresas. Para isso, o consumo foi o meio escolhido para 

efetuar essas análises, buscando por esse recorte, compreender os processos de produção do 

espaço urbano. Entendemos que, através do estudo do consumo de bens e serviços, podemos 

compreender como se dá a complexificação da divisão interurbana do trabalho e como ocorrem 

as mudanças nas posições das cidades nas redes urbanas, articuladas que estão às múltiplas 

escalas geográficas.  

A pesquisa foi de natureza quali-quantitativa: além dos dados obtidos por meio de 

variadas instituições, já pormenorizadas no capítulo inicial desta tese, foram realizadas 

entrevistas com citadinos e agentes bem informados, além de termos empreendido vários 

trabalhos de campo. 

Sabemos que “apenas” as formas espaciais não são suficientes para fazermos uma 

leitura acerca de possíveis processos de segregação e fragmentação socioespaciais. Assim, 

complementamos as análises das formas urbanas com o estudo das práticas espaciais de 

citadinos de variados estratos sociais, diferentes idades e profissões, assim como aqueles 

residentes em áreas centrais, mas também nas áreas periféricas, verificando suas interações 

espaciais com a cidade, por meio do consumo que se realiza na cidade. 

As entrevistas com citadinos foram nossas ferramentas para colher informações e 

opiniões dos moradores das duas cidades, acerca de suas escolhas espaciais associadas ao 

consumo de bens e serviços. Essas entrevistas foram realizadas tomando-se por base o roteiro 

de uma entrevista semiestruturada, que vem sendo utilizado pelos pesquisadores do GAsPERR 

e da ReCiMe, e se encontra apensado no Apêndice A desta tese.  

No ano de 2018, foram realizadas 26 entrevistas, das quais 12 delas com citadinos 

moradores de Araçatuba, e 14 delas com moradores de Birigui. As entrevistas foram efetuadas 

tanto no local de moradia, quanto no local de trabalho dos entrevistados.  

Como essas entrevistas foram realizadas em um período diferente - ano de 2018 - 
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daquelas efetuadas nas demais pesquisas do projeto temático “Lógicas econômicas e práticas 

espaciais contemporâneas: Cidades médias e consumo” - entre os anos de 2012 e 2017 - 

observamos que implicações na vida cotidiana da maior parte dos brasileiros, relacionadas às 

crises institucional e econômica que atravessamos desde 2014, denotam práticas diferentes em 

relação ao uso do crédito, percebido como um uso muito mais comedido, algo que foi percebido 

nas narrativas da maior parte dos citadinos entrevistados em Araçatuba e em Birigui. A fala da 

maior parte dessas pessoas demonstrou cautela muito grande em relação a endividamento 

pregresso e a receio de novos comprometimentos em relação ao uso do cartão, bem como de 

outras formas de crédito. 

Para atingir a desejável diversidade de citadinos/consumidores, buscamos seis perfis na 

escolha dos entrevistados, de acordo com a metodologia desenvolvida no GAsPERR e 

aprofundada nas pesquisas do Projeto Temático “Lógicas econômicas e práticas espaciais 

contemporâneas: cidades médias e consumo”. Esses seis perfis estão descritos a seguir: 

- Perfil 1: dois jovens entre 18 anos a 30 anos, em nível de escolaridade correspondente 

à sua faixa etária, um homem e uma mulher, um habitante da periferia e outro de bairros centrais 

ou pericentrais; 

- Perfil 2: dois adultos, um com nível de escolaridade universitário e outro não, um 

morador distante do centro e outro não e, se possível, um homem e uma mulher; 

- Perfil 3: dois adultos inseridos no mercado de trabalho, com níveis de escolaridade 

diferentes, ambos moradores da periferia, um homem e uma mulher; 

- Perfil 4: dois homens adultos não inseridos no mercado de trabalho formal, com níveis 

de escolarização diferentes, um morador de áreas próximas ao centro e outro habitando áreas 

distantes; 

- Perfil 5: dois adultos não casados, viúvos ou descasados, de sexos diferentes, idades 

diferentes, moradores de setores diferentes da cidade; 

- Perfil 6: dois adultos em terceira idade, um homem e uma mulher, ambos não inseridos 

no mercado de trabalho, se possível uma mulher que não tenha mais filhos residindo em casa e 

que tenha sido “dona de casa”. 

No ano de 2019, após o Exame de Qualificação e por sugestão da banca examinadora, 

foram realizadas seis novas entrevistas com citadinos moradores de loteamentos horizontais 

fechados, localizados no eixo de ligação entre Araçatuba e Birigui, a Rodovia Senador Teotônio 

Vilela. Os 32 citadinos entrevistados estão identificados pela idade, profissão e bairro no 

Quadro 21. Apenas o nome indicado é fictício, de modo a preservar a identidade de cada um 

deles.  
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Quadro 21 – Identificação dos Citadinos Entrevistados. Araçatuba e Birigui. 2018 e 

2019. 

Identificação 

nos Mapas 30, 

31 e 32  

Nome Idade Profissão Bairro/ Município 

1 Cláudia 

Ramos 

22 anos Estudante universitária Jardim Nova Iorque (Araçatuba) 

2 Antônio Pinto 30 anos Desenhista cadista Antônio Vilela (Araçatuba) 

3 Silvia Soares 36 anos Podóloga Bandeirantes (Araçatuba) 

4 José Andrade 45 anos Professor universitário Altos da Saudade (Araçatuba) 

5 Alberto Ruiz 57 anos Empresário Habiana 1 (Araçatuba) 

6 Maria Souza 51 anos Empregada doméstica Manoel Pires (Araçatuba) 

7 João Menezes 33 anos Professor Planalto (Araçatuba) 

8 Luiz dos 

Santos 

52 anos Motorista de aplicativo Antônio Vilela (Araçatuba) 

9 Lúcia 

Maranhão 

56 anos Administradora de 

empresa aposentada 

São Joaquim (Araçatuba) 

10 Gabriel 

Oliveira 

32 anos Operador de máquinas Morada dos Nobres (Araçatuba) 

11 Maria Vieira 67 anos Dona de casa Santana (Araçatuba) 

12 Roberto 

Pereira 

80 anos Contador aposentado São Joaquim (Araçatuba) 

13 Larissa da Luz 24 anos Auxiliar administrativo Vale do Sol (Birigui) 

14 Diego Cardoso 24 anos Arquiteto Toselar (Birigui) 

15 Pedro Ferreira 23 anos Protético Jandaia (Birigui) 

16 Cláudio Ferraz 34 anos Servidor público  Laluce II (Birigui) 

17 Juliana Maffei 33 anos Secretária Vila Angélica (Birigui) 

18 Taísa 

Mendonça 

24 anos Estudante universitária Residencial Modelo (Birigui) 

19 Margarete 

Silva 

55 anos Faxineira Residencial América (Birigui) 

20 Edilson 

Campelo 

34 anos Professor Jandaia II (Birigui) 

21 Marcelo 

Nunes 

28 anos Autônomo Parque das Nações (Birigui) 

22 Patrícia 

Mendes 

42 anos Auxiliar administrativo Jardim São Cristóvão (Birigui) 

23 Maurício Boni 36 anos Professor universitário Residencial Alvorada (Birigui) 

24 Lúcia 

Junqueira 

36 anos Artesã Colinas (Birigui) 

25 Mauro Vilela 80 anos Bancário aposentado Centro (Birigui) 

26 Jussara Lobato 63 anos Comerciária aposentada Residencial San Marino 

(Birigui) 

27 Manoel 

Botelho 

48 anos Empresário Alphaville (Araçatuba) 

28 Percival 

Moroni 

52 anos Comerciante Decolores (Birigui) 

29 Marisa Leoni 42 anos Empresária Alphaville (Araçatuba) 

30 Luísa Viveiros 21 anos Estudante universitária Veneza (Birigui) 

31 Sarah Costa 33 anos Dona de casa Alphaville (Araçatuba) 

32 Maria Barbosa 69 anos Empresária Guatambu (Birigui) 
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Foram elaborados os mapas sínteses de consumo de Araçatuba e de Birigui (Mapas 30, 

31 e 32), com as indicações dos seis perfis e locais de moradias de nossos entrevistados; das 

delimitações dos espaços residenciais horizontais fechados, chamados de “condomínios 

horizontais”; dos conjuntos habitacionais construídos com recursos do CDHU, bem como do 

Programa Minha Casa Minha Vida; das principais áreas comerciais e de serviços citadas pelos 

entrevistados; além das concentrações daqueles que ganham mais de 20 salários mínimos e de 

quem ganha até três salários mínimos. Os locais de moradia dos entrevistados, bem como a 

indicação de seus fluxos, também são analisados por meio dos Mapas 33 e 34. 

Os mapas de consumo não foram facilmente compatibilizados pois as escalas das 

indicações de consumo têm relação com o tamanho demográfico da cidade e não apenas com o 

número de pessoas entrevistadas. Por isso preferimos apresentá-los primeiro separadamente, 

com um mapa de Araçatuba e outro de Birigui, para só então apresentarmos um mapa de 

consumo com as duas cidades em conjunto, de modo que pudéssemos, inicialmente, mostrar 

como entendemos cada cidade em si.  

A análise desses mapas evidenciou a tendência da fragmentação socioespacial em curso, 

pois está delineada a inclinação ao afastamento socioespacial entre os citadinos dos diferentes 

estratos socioeconômicos.  
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Mapa 30 – Araçatuba. Mapa de Consumo. 2018 

 

Fonte: IBGE (2010); CNEFE (2010); Entrevistas e levantamentos de campo realizados pela autora 

(2018). Organizado por Ana Paula C. Sader (2019).  
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Mapa 31 – Birigui. Mapa de Consumo. 2018 

 

Fonte: IBGE (2010); CNEFE (2010); Entrevistas e levantamentos de campo realizados pela autora 

(2018). Organizado por Ana Paula C. Sader (2019).  
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Mapa 32 – Araçatuba e Birigui. Mapa de Consumo. 2018 

 
Fonte: IBGE (2010); CNEFE (2010); Entrevistas e levantamentos de campo realizados pela autora 

(2018). Organizado por Ana Paula C. Sader (2019).  
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Mapa 33 – Araçatuba e Birigui. Fluxos citados por citadinos residentes em Araçatuba. 

2019 

 
Fonte: CNEFE (2010); IBGE (2018); Levantamentos de campo e entrevistas realizados pela autora 

(2019). Organizado por Ana Paula C. Sader (2019). 
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Mapa 34 – Araçatuba e Birigui. Fluxos citados por citadinos residentes em Birigui. 2019 

 
Fonte: CNEFE (2010); IBGE (2018); Levantamentos de campo e entrevistas realizados pela autora 

(2019). Organizado por Ana Paula C. Sader (2019). 
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O Mapa 17 (p. 101 desta tese) mostrou a localização de lojas de grandes redes 

concentradas na área central de Araçatuba, bem como o Shopping Praça Nova Araçatuba e o 

Araçatuba Shopping, além dos supermercados e hipermercados permeando as avenidas que são 

os eixos comerciais da cidade, como a loja do Supermercado Pão de Açúcar e do Hipermercado 

Muffatto. Indicou também uma concentração de lojas de grandes redes localizadas na área 

central de Birigui, enquanto os supermercados e hipermercados encontram-se mais distribuídos, 

em avenidas que são consideradas eixos comerciais da cidade. O Mapa 17, com essa 

representação da distribuição do comércio varejista nas duas cidades, com destaque para os 

maiores supermercados, hipermercados e shopping centers, retrata a perda relativa da 

centralidade exercida pelo centro principal das cidades e como as escolhas locacionais das 

grandes empresas impactam o processo de formação de novas centralidades.  Constatamos 

então que ocorreu a produção de novas áreas centrais, com os shopping centers e os 

hipermercados, como também houve a transformação do conteúdo dos centros tradicionais 

dessas duas cidades.   

Os mapas de consumo gerados tiveram como objetivo mostrar a localização das áreas 

de compras nas cidades, em relação à origem dos consumidores e as áreas com populações de 

rendas mais altas, indicadas com a cor azul, e as áreas com pessoas com rendas mais baixas, 

assinaladas com a cor rosa. 

Em Araçatuba, vemos que uma importante área de concentração de comércio e serviços 

terciários é o Shopping Praça Nova Araçatuba, que é também um negócio imobiliário com seus 

vários estabelecimentos, em posição de concorrência com as demais áreas comerciais da cidade. 

Vemos, no mapa 30, que mesmo em posição periférica, esse shopping center aparece em 

destaque frente ao centro principal da cidade, numa clara relação de concorrência, tendo em 

vista sua quantidade de estabelecimentos e seu alcance espacial ampliado a partir da sua 

localização, no entroncamento de duas importantes rodovias da região.  

É fundamental entender como a complementaridade ocorre no plano intraurbano, como 

aponta Whitacker (2019, p. 40):  

 

 

A constituição de áreas centrais intraurbanas em rede denota relações 

hierárquicas e/ou complementares, estabelecidas com interligações por 

infraestruturas (vias), deslocamentos materiais (pessoas, veículos, 

mercadorias) e imateriais (de informação, telemática) tanto pelas empresas 

quanto pelos citadinos. 
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Essa complementaridade também é percebida em rede pois as práticas dos citadinos 

revelam um conjunto de áreas centrais. E há a complementaridade interurbana, tendo em vista 

que citadinos de Birigui se deslocam frequentemente para atividades relacionadas ao trabalho, 

estudo, comércio e serviços em Araçatuba, como verificamos no Mapa 34. O inverso já não se 

verifica, pois há menor intensidade de fluxos, quando se observa o trânsito de citadinos de 

Araçatuba para Birigui (Mapa 33).  

Algumas entrevistas deixaram claro que vários deslocamentos realizados são do tipo 

ponto a ponto, com a frequentação exclusiva nesses pontos, por alguns citadinos.  

 

 

Os deslocamentos do tipo ponto a ponto e a frequentação exclusiva nesses 

pontos, nós de redes apartadas, obliteram a ideia da cidade como um conjunto, 

o que se acentua pelo uso dos meios de transporte individual e pela 

diferenciação socioespacial em vários matizes. Isso tem implicado na 

constituição de áreas centrais com homogeneidade interna do ponto de vista 

social e econômico e, em muitos casos, que não estabelecem relações 

hierárquicas entre si e mantém poucas interações espaciais com sua 

circunvizinhança (WHITACKER, 2019, p. 41). 

 

 

Alguns trechos foram selecionados e aqui transcritos como significativos para 

demonstrar algum aspecto que julgamos relevante na pesquisa. Por exemplo, foi representativa 

a entrevista de um empresário de 57 anos 37 , morador de um espaço residencial fechado 

localizado no setor norte de Araçatuba, ao dizer que só realiza as compras consideradas 

cotidianas na cidade, como aquelas relacionadas à alimentação, produtos farmacêuticos e 

produtos de limpeza. As demais compras, segundo ele, como roupas, calçados e itens 

relacionados à tecnologia só são efetuadas por meio da internet, em viagens para a cidade de 

São Paulo ou em viagens para o exterior: 

 

 

Roupas e sapatos eu compro em São Paulo; já produtos de informática e 

tecnologia, por exemplo, telefone celular, eu compro nos Estados Unidos, 

troco de celular sempre “lá fora”. [...] Não compro no centro da cidade, nem 

em camelódromo, nem em shopping. No shopping eu só vou para fazer 

academia, no Araçatuba Shopping. Não faço compra em bairros, só faço 

compras em São Paulo ou no exterior. 

 

 

 
37 Entrevista realizada no dia 04 de dezembro de 2018. 
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Alguns outros trechos de entrevistas revelam as práticas socioespaciais de parte dos 

citadinos de mais alta renda em relação às suas opções para a realização do consumo: 

 

Antes eu achava que não tínhamos boas opções de compras em Araçatuba. 

Acho que muitas pessoas ainda têm essa mentalidade de achar que Rio Preto 

tem tudo e aqui não. A gente conversa com muita gente que só compra roupa 

nos Estados Unidos38.  

 

Nunca faço compras no centro da cidade porque é um lugar que me estressa, 

primeiro para estacionar. Um outro motivo é a questão do movimento, não 

gosto de muito movimento de gente. Então por isso que eu prefiro o shopping, 

num dia menos movimentado, no final de semana por exemplo, eu nunca vou 

ao shopping, eu vou mais durante a semana mesmo. A não ser quando eu quero 

ir ao cinema, aí eu vou ao shopping para ir ao cinema39. 

 

Pelo menos umas três vezes por mês eu vou ao cinema, no Shopping Praça 

Nova, em Araçatuba.  A minha vida social acaba acontecendo mais em 

Araçatuba, acho que pelo fato de eu estar fazendo pós-graduação lá, minhas 

amizades estarem em Araçatuba, eu acabo tendo esse círculo maior de vida lá, 

então meu consumo acaba sendo maior em Araçatuba, por mais que eu 

trabalhe bastante em Birigui, eu tenho alguns clientes em Araçatuba também. 

Então eu acostumei com uma cidade que é comercial, como Araçatuba, então 

eu faço, digamos, 70% da minha vida de gastos acontece em Araçatuba40.  

 

 

O relato de um comerciante de automóveis41 ilustra algumas práticas socioespaciais de 

moradores de Birigui em suas relações com o comércio e serviços de Araçatuba, bem como 

delineia a questão das escalas, ao citar o consumo eventual em shopping centers na cidade de 

São José do Rio Preto: 

 

 

Eu gosto de frequentar os shoppings centers de Rio Preto uma ou duas vezes 

por mês por oferecem mais opções de lojas (Starbucks e Outback, por 

exemplo). Birigui não oferece lojas que frequentamos como: Riachuelo, 

Marisa, Melissa, Havan, etc., que estão localizadas em Araçatuba. Nós 

achamos legal o fato do Super Muffato ter se tornado o “shopping” de Birigui, 

porque tem grande movimento de público nas lojinhas e na praça de 

alimentação do mercado. Acho que Araçatuba, por ser um polo regional, 

sempre prejudicou Birigui, pois preferencialmente, as empresas escolhem se 

estabelecer em Araçatuba. Concessionárias de veículos, como, por exemplo, 

Fiat e Volkswagen, que até dez ou quinze anos estavam presentes em Birigui, 

 
38 Entrevista realizada com uma estudante universitária, moradora de um edifício localizado na área 

pericentral de Araçatuba, em 28 de novembro de 2018. 
39 Entrevista realizada com um professor universitário, morador de um edifício localizado na área 

pericentral de Araçatuba, em 19 de novembro de 2018. 
40 Entrevista realizada com um arquiteto, morador de Birigui, em 19 de novembro de 2018. 
41 Entrevista realizada com um comerciante, morador de um espaço residencial fechado em Birigui, no 

dia 06 de dezembro de 2018. 
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hoje encontram-se somente em Araçatuba. O comércio noturno de Araçatuba 

também é mais atrativo do que o de Birigui porque as pessoas se deslocam em 

busca de lugares com movimento maior de público e todo mundo vai para 

Araçatuba para o lazer. 

 

 

Sposito (2017) traz uma interessante contribuição ao apontar a definição da palavra 

prática, começando pela sua genealogia, quando diz que essa palavra está ligada aos atos de 

experimentar, referindo-se assim aos nossos hábitos e rotinas. 

 

 

Quero, com estas ideias, chamar atenção para o fato de que as práticas 

espaciais não são rotina porque se repetem sempre, embora isso ocorra. 

Compõem a rotina porque também são capazes de conter o novo e, assim, 

podem ser compreendidas dialeticamente, ou seja, por meio do movimento 

entre os contrários que são capazes de gerar sua superação e revelar suas 

contradições, embora isso seja apenas uma possibilidade, entre muitas outras. 

[...] nem todas as práticas sociais são materiais, em função de todas terem uma 

dimensão espacial, pois esta perspectiva reduz o espaço à sua materialidade 

quando, efetivamente, ele é, na essência, também continente do imaterial e as 

práticas espaciais são sempre combinação entre materialidade (condições 

objetivas e de natureza físico-territorial) e representações que se constroem 

sobre o mundo e o espaço (condições subjetivas que mesclam razão e 

sentimento) (SPOSITO, 2017, p. 635). 

 

 

Desse modo, Sposito (2017, p. 636-637) argumenta que as pessoas fazem suas escolhas 

espaciais considerando condições muito objetivas, mas também outras de natureza subjetiva. 

  

Na maior parte das vezes, as práticas espaciais associadas ao consumo (que 

são sempre sociais) nada mais são que a submissão à métrica imposta pelas 

lógicas espaciais das empresas, mesmo quando, de modo consciente ou não 

desejam lhes negar ou as questionam. [...] Não há um limite ou uma separação 

entre lógicas espaciais das empresas e práticas espaciais dos citadinos, mas 

sim o limiar entre elas, uma fronteira de entrecruzamentos não apenas porque 

se articulam, realimentam-se, mas porque são interdependentes. As lógicas 

espaciais das empresas e as práticas espaciais dos citadinos são um par 

indissociável, ainda que seja importante a distinção entre a natureza destas 

duas ‘entidades’ espaciais. (SPOSITO, 2017, p. 636-637). 

 

 

Sposito (2017, p. 638) também aponta que há diferença nas escalas geográficas em que 

se realizam estas ações:  
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se as lógicas espaciais das empresas vêm das mais amplas para as mais 

reduzidas, as práticas espaciais dos citadinos são, de modo prevalente, afeitas 

às dimensões locais, ainda que os que têm mais poder econômico e/ou maior 

conhecimento possam fazer escolhas de consumo em múltiplas escalas 

geográficas, movimentando-se entre elas e articulando-as de modo mais 

intenso. 

 

 

Outra entrevista interessante, reveladora da diferenciação socioespacial percebida pela 

própria entrevistada, foi aquela concedida por uma manicure de 32 anos42, moradora de um 

bairro central de Araçatuba, mas que estava prestes a se mudar para uma casa que ela estava 

terminando de reformar, em um bairro periférico da cidade: 

 

 

Eu não me relaciono com vizinhos nesse bairro onde moro agora. Acho que 

lá onde eu vou morar vai ser melhor do que aqui, porque o pessoal que mora 

no centro não gosta de se misturar, é diferente o pessoal “do bairro” e “do 

centro”. Lá as pessoas são bem mais “dadas”, bem mais simples, é diferente. 

Infelizmente tem essa diferença.  

 

 

A entrevista com uma comerciária aposentada 43, moradora de um espaço residencial 

fechado de Birigui, também foi simbólica pois sintetizou alguns dos hábitos de compras 

percebidos em boa parte dos citadinos entrevistados que são moradores de Birigui: 

 

No shopping em Araçatuba, eu não vou para comprar, só pra passear um 

pouquinho. Aqui em Birigui tem uma galeria de lojas, mas eu nem entro, são 

lojas pequenas. Quando vou ao shopping eu vou na praça de alimentação, vou 

ver as novidades nas vitrines, o preço das coisas. Em lojas de bairros eu 

compro bem pouco. Em cidades diferentes de Birigui, eu só compro em 

Araçatuba. Raramente, eu compro em São José do Rio Preto, quando eu vou 

lá para fazer alguma outra coisa, mas eu não nunca saí daqui para ir lá para 

comprar alguma coisa. 

 

 

Tivemos alguns relatos de moradores de Birigui dizendo que comumente fazem 

compras nos shopping centers de Araçatuba, assim como foi recorrente o relato de pessoas de 

ambas as cidades que afirmam ir aos shopping centers apenas para passear, mas que pouco lá 

vão para comprar. Uma artesã de 35 anos44, moradora de Birigui, por exemplo, nos falou sobre 

 
42 Entrevista realizada no dia 07 de novembro de 2018. 
43 Entrevista realizada no dia 10 de dezembro de 2018. 
44 Entrevista realizada no dia 01 de outubro de 2018. 
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seus hábitos de lazer: “Vou ao cinema no Shopping Praça Nova e no Shopping Araçatuba. Em 

Birigui, meu único lazer são as caminhadas que faço no meu bairro”. 

Sposito (2013b, p.84) relaciona a questão da mobilidade aos aspectos de diferenciação 

socioespaciais, na medida em que entende que 

 

as distâncias entre um ponto e outro, numa cidade progressivamente mais 

dispersa, dificultam a acessibilidade de todos os citadinos a todos os espaços 

urbanos, sendo essa uma das razões, mas não a única, de reafirmação das 

distâncias sociais. A constituição da centralidade depende, sobremaneira, do 

ir e vir, do direito ao acesso, como possibilidade e realização, bem como do 

acontecer efetivo ou simbólico do que é central. À medida que as áreas de 

consumo de bens e serviços não são as mesmas para todos e que o tempo de 

deslocamento até elas também é razão de diferenciação. 

 

 

A experiência de uma entrevistada, empregada doméstica de 51 anos45 e moradora de 

um bairro do setor norte da cidade de Araçatuba, é representativa dessa questão, na medida em 

que, ao ser questionada sobre a existência de setores da cidade que gostaria de frequentar, mas 

que não o fazia pelo acesso ser difícil, respondeu:  

 

Não sei nem te dizer. Se eu pudesse levaria meus filhos pelo menos uma vez 

por mês no shopping ou comer um lanche no McDonalds, pois meu pequeno 

já me pediu. 

 

Essa mesma senhora, ao responder sobre suas motivações ao escolher determinadas 

áreas e estabelecimentos para comprar produtos e serviços, nos disse: 

 

Promoção, preço melhor. Mas os meninos ganham bastante roupas. Tenho 

outros netos que vão passando as roupas e calçados para os meninos. É muito 

difícil eu comprar qualquer coisa, mas se precisar comprar eu vou onde dá. Eu 

vou no Supermercado Rondon por causa do preço, eu vou lá de bicicleta, eu 

só trago as coisas de geladeira, as outras coisas eles entregam na minha casa 

depois. Também compro no mercadinho perto da minha casa, mas pouca coisa 

mesmo, se eu preciso de um ovo, eu vou lá. 

 

 

Importante notar que a distância entre a casa do empresário de 57 anos e a casa da 

empregada doméstica de 51 anos, ambos residentes no setor norte da cidade, é de menos de um 

quilômetro. Acerca dessa questão, Sposito (2013a, p. 140-141) afirma que: 

 
45 Entrevista realizada no dia 20 de dezembro de 2018. 
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A distância entre os desiguais, na cidade, não se opera mais, 

predominantemente, a partir da lógica de periferização dos mais pobres e de 

destinação, aos mais ricos, das áreas centrais e pericentrais, as melhores 

dotadas de meios de consumo coletivo (infraestruturas, equipamentos e 

serviços urbanos). Os sistemas de segurança urbana oferecem condições para 

que a separação possa se aprofundar, ainda que se justaponham, no “centro” e 

na “periferia” segmentos sociais com níveis desiguais de poder aquisitivo e 

com diferentes interesses de consumo (SPOSITO, 2013a, p.140-141). 

 

 

Ainda segundo Sposito (2013a), a relatividade da proximidade geográfica só é possível 

por causa dos muros e dos sistemas de controle de acesso a espaços privados residenciais, 

comerciais e de serviços: 

 

 

Aceitando-se esses elementos como significativos, para se compreender a 

realidade contemporânea, não apenas nas metrópoles, mas em cidades de 

diferentes portes e que têm níveis diversos de complexidade na combinação 

de seus papéis urbanos, pode-se falar de um processo que não é mais apenas 

de segregação socioespacial, nela incluída as inciativas de autossegregação. 

Trata-se do aprofundamento das desigualdades, negando as possibilidades de 

diálogo entre as diferenças, o que justifica a adoção da noção de fragmentação 

socioespacial, tanto no que se refere à sua dimensão sociopolítica, como em 

sua dimensão socioeconômica (SPOSITO, 2013a, p. 142). 

 

 

Sposito (2013b, p. 80) também destaca que os níveis de separações socioespaciais são 

cada vez mais abrangentes, porque não se restringem apenas ao uso residencial do espaço. 

 

As separações socioespaciais se aprofundam, gerando segmentações muito 

mais demarcadas no que se refere ao habitat urbano, como os novos 

empreendimentos imobiliários muito bem exemplificam. Entretanto, e este é 

o ponto principal, a diversificação dos espaços de consumo, as novas práticas 

e percursos urbanos geram segmentações de outras ordens que incluem todas 

as esferas da vida urbana. Assim, podemos (e devemos) trabalhar na direção 

da adoção muito mais adequada da ideia de fragmentação socioespacial, o que 

inclui a segregação, mas vai além dela. 

 

 

Verificamos, assim, que as formações socioespaciais de Araçatuba e de Birigui revelam 

processos de dispersão urbana, multicentralidade e policentralidade, num quadro que foi 

analisado no conjunto das duas cidades, por meio de suas relações de hierarquia, 

complementaridade e continuidade espacial.  Também entendemos ser fundamental a 

compreensão do significado de reestruturação para apreender as relações entre expansão 
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territorial urbana e dispersão da cidade. O modelo dos chamados espaços residenciais 

horizontais fechados conduziu a formas periféricas de se habitar, propiciando a dispersão 

urbana e a extensão do tecido urbano, inclusive em cidades médias brasileiras. Essas questões 

continuarão a ser tratadas ao longo do capítulo 4, sob o enfoque da continuidade espacial e da 

continuidade territorial em formação entre Araçatuba e Birigui. 
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4. A ENTIDADE URBANA ARAÇATUBA-BIRIGUI: CONTINUIDADE 

ESPACIAL E CONTINUIDADE TERRITORIAL EM FORMAÇÃO  

 

O estudo desenvolvido pelo IPEA, o IBGE e Núcleo de Economia Social, Urbana e 

Regional (NESUR) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), intitulado 

“Caracterização e tendências da rede urbana do Brasil” e publicado em 2001, quando se refere 

ao sistema urbano do Estado de São Paulo, aponta que: 

 

 

A principal característica da rede urbana do estado, nas últimas décadas, é o 

crescimento de um número considerável de cidades médias no interior, 

concentrando parcela crescente da população, muitas delas articuladas em 

regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas (IPEA; IBGE; UNICAMP; 

SEADE, 2001, p.120). 

 

 

Esse estudo aponta as continuidades espaciais entre Araçatuba e as cidades menores que 

a circundam, ressaltando as funções polarizadoras que Araçatuba desempenha, articulando 

conjuntos de cidades em relações de subordinação ou complementaridade em diferentes 

aspectos da vida econômica e social, ratificando a aplicação da definição aglomeração urbana 

(IPEA; IBGE; UNICAMP; SEADE, 2001).  

A aglomeração urbana, neste caso, é caracterizada pela descontinuidade territorial entre 

as áreas urbanas dos municípios envolvidos. O que integra estes núcleos é a continuidade 

espacial, por meio dos fluxos e das diferentes interações espaciais. O Mapa 35 apresenta os 

deslocamentos intermunicipais por motivos de trabalho ou estudo. Mesmo com a proximidade 

de um centro urbano como Araçatuba, classificado como “Capital regional C”, Birigui mostra-

se como um núcleo importante desta aglomeração, polarizando deslocamentos expressivos das 

cidades vizinhas a ela, atrelados aos trabalhadores da indústria de calçados, como já indicado 

em Cícero (2011) e Miyazaki (2013). Sabe-se que a aglomeração urbana, enquanto unidade 

urbano-regional que integra núcleos de diferentes municípios, não precisa necessariamente 

configurar continuidades territoriais do espaço urbano. Muito mais do que a continuidade 

territorial das áreas urbanas, a “intensidade das relações é que se constitui em condição 

indispensável à definição de qualquer tipo de unidade regional” (MOURA; ULTRAMARI, 

1994).  
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Mapa 35 - Araçatuba, Birigui e entorno: deslocamentos por motivos de trabalho ou 

estudo. 2010 

 

Fonte: Arranjos Populacionais (IBGE, 2010). Organização: Ana Paula C. Sader (2018).  

 

 

4.1.AGLOMERAÇÃO URBANA, DENSIDADE POPULACIONAL E 

DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS 

 

As intensas relações entre Araçatuba e Birigui conformam uma aglomeração urbana não 

metropolitana, por ser composta por cidades que não exercem influência em uma área de grande 

extensão e não oferecem serviços de alta especialização como aqueles verificados nas grandes 

cidades e metrópoles (MIYAZAKI, 2008). É composta ainda pelo município de Guararapes, 

que, como explicado anteriormente, não é nosso objeto de estudo nesta tese. Trata-se de uma 

aglomeração que não apresenta continuidade territorial entre as cidades componentes, ou seja, 

a aglomeração se configura a partir da continuidade espacial e das interações espaciais 

(SPOSITO, 2004a; MIYAZAKI, 2013). 

Moura (2009) estudou aglomerações interioranas, particularmente do Estado de São 
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Paulo, localizadas em áreas de importante produção agrícola, algumas no entorno de 

centralidades regionais reconhecidas e que, além da capacidade de geração de riqueza, vêm 

desenvolvendo intensos fluxos pendulares de população para trabalho e/ou estudo. Moura 

(2009) identificou as aglomerações de natureza urbano-regional por meio das classes HH, HL 

e LH.  

 

[...] a classe mais significativa é a HH, pois expressa a correlação espacial de 

dois ou mais municípios com elevada população e PIB, e elevados fluxos 

pendulares da população, sugerindo a existência de intensos fluxos, 

complementaridades e integração produtiva e funcional regional. A classe HL 

revela a preponderância de um único município com valor positivo, com um 

entorno com fracas condições de gerar riqueza, reter ou atrair população, e 

sem participação, mesmo que seja como cidade-dormitório, na dinâmica do 

município central – captar municípios com tais características é fundamental 

quando se buscam espaços que transcendem as aglomerações tradicionais. A 

classe LH pode exprimir franjas de aglomerações, nas quais municípios fracos 

cercam-se de municípios mais fortemente integrados à dinâmica da 

aglomeração. Pelas características descritas, considerou-se que as três classes 

devem ser consideradas na identificação de aglomerações com natureza 

urbano-regional (MOURA, 2009, p. 102).  

 

 

De acordo com a tese de Moura (2009), Araçatuba é classificada como uma aglomeração 

urbana do tipo HH. 

O Mapa 36 mostra dois momentos desse processo de expansão urbana, com um retrato 

do ano de 1970 e outro de 2016, obtido por meio de informações coletadas no banco de dados 

BRASIpolis, que associa manchas de aglomerados urbanos do Brasil a dados populacionais do 

IBGE (SPOSITO e CHATEL, 2015). 
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Mapa 36 – Araçatuba e Birigui. Aglomerações Urbanas. 1970 e 2016 

 

Fonte: IBGE (1970; 2016); CHATEL (2012); SPOSITO e CHATEL (2015). Secretaria de 

Planejamento Urbano e Habitação de Araçatuba (2019); Secretaria de Obras de Birigui (2019). 

Organização: Ana Paula Cabral Sader (2019). 

 

A Tabela 7 demonstra que houve um aumento muito expressivo da área urbana, tanto 

de Araçatuba quanto de Birigui, quando analisamos os anos de 1970 e 2019, período escolhido 

como base de comparação tendo em vista termos utilizado os dados do BRASIpolis (SPOSITO 

e CHATEL, 2015). No entanto, apesar de ter havido um aumento populacional igualmente 

importante nesse período, verificamos que as densidades populacionais diminuíram, também 

de modo expressivo. Essas informações auxiliam a caracterizar a difusão como um processo 

espacial que vem ocorrendo nesses aglomerados urbanos.   
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Tabela 7 – Araçatuba e Birigui: População do Aglomerado Urbano. 1970 e 2019 

 
 
Cidade 

1970 2019 
População 
Aglomerado 
Urbano 
(hab) 

Área 
(Km²) 

Densidade 
(hab/km²) 

População 
Aglomerado 
Urbano 
(hab) 

Área 
(Km²) 

Densidade 
(hab/km²) 

 
Araçatuba 

 
86.829 

 
27,13 

 
3.200,47 

 
197.016 

 
72,17 

 
2.729,88 

 
Birigui 

 
27.185 

 
7,25 

 
3.749,65 

 
123.638 

 
51,62 

 
2.395,15 

Fonte: IBGE (1970; 2019). Organização: Ana Paula Cabral Sader (2019). 

 

Comparando ainda os Mapas 37 (IBGE, 2000) e 38 (IBGE, 2010), verificamos que a 

densidade populacional diminuiu em áreas centrais das cidades de Araçatuba e de Birigui, 

enquanto houve aumento da densidade nas franjas desses municípios. Como esses mapas foram 

elaborados com base nos Censos do IBGE de 2000 e de 2010, entendemos que, se fizéssemos 

um novo mapa com base no próximo Censo do IBGE, de 2020, esse novo intervalo de dez anos 

evidenciaria ainda mais esse incremento da densidade populacional nas periferias, por conta 

dos novos espaços residenciais que surgiram nesse ínterim, além daqueles que estão atualmente 

em fase de implantação, nas áreas periféricas das duas cidades. E falamos aqui tanto dos espaços 

residenciais abertos, onde moram pessoas de mais baixa renda, quanto dos espaços residenciais 

horizontais fechados, pois tanto um tipo quanto o outro estão localizados nas periferias dessas 

cidades. Esses mapas nos ajudam a compreender as relações existentes entre expansão 

territorial urbana e dispersão da cidade, por meio da análise dos casos de Araçatuba e de Birigui. 
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Mapa 37 – Araçatuba e Birigui. Densidade Populacional Urbana. 2000 

 

Fonte: Censo Demográfico - IBGE (2000). Organizado por Ana Paula C. Sader (2019). 
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Mapa 38 – Araçatuba e Birigui. Densidade Populacional Urbana. 2010 

 
Fonte: Censo Demográfico - IBGE (2010). Organizado por Ana Paula C. Sader (2019). 
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As análises de Dematteis (1998) e de Camagni (2005) contribuem sobremaneira para a 

mudança de paradigma na perspectiva das formas de organização das redes urbanas, pois, a 

partir da perspectiva econômica, tratam da sobreposição entre redes urbanas hierárquicas e da 

conformação de novas redes estruturadas por relações horizontais, entre centros urbanos 

complementares. Para Sposito (2013a, p. 131),  

 

 

essas novas estruturas espaciais, ao se sobreporem às anteriores, dotam as 

cidades de papéis que correspondem tanto às demandas e características das 

redes hierárquicas, bastante conformadoras de áreas de comandos e, portanto, 

de continuidades territoriais, como correspondem às demandas das atividades 

que se organizam segundo redes de redes. Estas resultam de articulações 

espaciais diferentes, porque seus agentes buscam os territórios onde custos são 

menores e possibilidades de ampliação das taxas de lucros podem se realizar, 

bem como produzem e se sustentam em estruturas espaciais não areolares, que 

tanto podem ser em eixo como reticulares. 

 

 

Smith (1988) aponta que as articulações entre o próximo e o distante favorecem 

descontinuidades territoriais nas relações e possibilitam articulação entre escalas e redes que 

não estão próximas entre si, favorecendo a empresas, instituições e indivíduos que “saltem 

escalas”, conforme suas capacidades econômicas e políticas. Corrêa (1997; 2013a) enfatiza a 

necessidade de tratar das redes urbanas e dos espaços intraurbanos em suas relações, assim 

como Santos (1994) destaca que não há economia política da urbanização sem economia 

política da cidade.  

Carlos (2007), por seu turno, assevera que os fluxos também se estabelecem a partir de 

redes sociais e culturais, por meio do movimento de sujeitos sociais que, ao se deslocarem entre 

as cidades também conformam redes. Essa perspectiva é importante para que tenhamos nosso 

foco não apenas voltado aos interesses econômicos e políticos que estruturam as redes e 

redefinem os papéis das cidades no âmbito das redes e dos sistemas urbanos. Segundo essa 

autora, na escala da cidade, a economia política se estabelece gerando estruturas espaciais mais 

complexas, revelando as desigualdades socioespaciais e como se conformam as diferenças.  

Sposito (2013a, p. 132) afirma que, na escala interurbana, as mesmas distinções são 

observadas: 

 

O capital movimenta-se, por meio das decisões de seus agentes econômicos e 

políticos, procurando territórios e articulando os pontos das redes e 

aprofundando as desigualdades das escalas locais às supranacionais. Do 

mesmo modo, a força de trabalho tem tido que se deslocar em escalas mais 

abrangentes, em busca de trabalho, clandestino ou não, colocando em 
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confronto culturas, hábitos e práticas socioespaciais, reveladoras das 

diferenças entre as suas formações socioespaciais, ou seja, entre suas 

‘histórias’ e suas ‘geografias’. 

 

 

Para Whitacker (2019, p. 45), “a redefinição dos papéis, funções e alcances das 

diferentes áreas centrais e a decorrente multicentralidade ou a policentralidade, em especial, 

implicam na reestruturação e associam-se à expansão descontínua e/ou a dispersão da cidade”. 

Sposito (2013) discorre sobre a cidade mais dispersa e menos adensada, questionando as 

relações entre processos de reestruturação e de segregação socioespaciais: 

 

 

Quais implicações do processo de reestruturação sobre o de segregação? São 

múltiplas as codeterminações entre eles. A dispersão do tecido urbano, pela 

combinação de novas áreas residenciais para todos os padrões com novas 

superfícies comerciais, nos anéis em que antes predominava a “periferia” dos 

mais pobres, amplia as distâncias que todos têm de percorrer nas cidades. 

Agora mais espraiada, mais dispersa e menos densa, a cidade 

multi(poli)cêntrica se evade (SPOSITO, 2013b, p.78). 

 

 

Neste capítulo, nossa análise recai sobre o trecho que interliga Araçatuba e Birigui, pois 

percebemos que vários agentes estão atuando para que ocorra um importante processo de 

valorização nessa/dessa área, com destacada e intencional seletividade social. Essa localidade 

é muito representativa do acirramento do processo de diferenciação socioespacial que 

percebemos nas duas cidades, tornando-se então um local fundamental para a análise do que 

denominamos aqui como a “entidade urbana Araçatuba-Birigui”. 

A Avenida dos Araçás, um dos principais eixos viários de Araçatuba, possibilitou o 

espraiamento da cidade, constituindo um anel viário que interliga as Avenidas Waldemar Alves, 

Waldir Felizola de Moraes e Joaquim Pompeu de Toledo, as duas últimas conectando-se na 

direção da Rodovia Senador Teotônio Vilela, que interliga as cidades de Araçatuba e Birigui. 

Nesse trecho específico de interligação entre as duas cidades, existe um hospital, uma 

universidade e espaços residenciais horizontais fechados. Os empreendimentos, ao longo dessa 

rodovia, bem como aqueles localizados na Rodovia Marechal Cândido Rondon, visam atender 

ao público dessas duas cidades.  

No Mapa 39, indicamos todos os empreendimentos implantados nesse eixo de expansão 

urbana que interliga as duas cidades, constatando que ainda não há continuidade territorial, 

apesar do aumento significativo do número de empreendimentos construídos ao longo desse 
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vetor, principalmente a partir da década de 1990. A indicação com tonalidades diferentes, com 

os mais antigos sendo representados com as cores mais claras46, permite verificar a sequência 

do aparecimento dos empreendimentos. Percebemos que há nesse espaço um processo de 

continuidade territorial em formação. 

Ao redor desses eixos rodoviários, temos a expressão mais forte do que denominamos 

nesta tese como “entidade urbana Araçatuba-Birigui”. No Mapa 39, vemos que as atividades 

de oito estabelecimentos (dos setores industrial, comercial e de serviços) foram iniciadas antes 

de 1989, mas também verificamos o início das atividades em outros empreendimentos, de modo 

distribuído ao longo das décadas seguintes: seis entre 1989 e 2000; nove, entre 2001 e 2010; 

doze, entre 2011 e 2019; e quatro atualmente em fase de projetos.  

Em relação às áreas de parcelamento para fins residenciais, essa distribuição ao longo 

do tempo dá-se de modo esparso, com o Loteamento Residencial Guatambu tendo sido 

implantado em 1995 e com apenas dois novos espaços residenciais horizontais fechados 

estabelecidos entre os anos de 2011 e 2019. Todos os demais quatorze espaços residenciais 

horizontais fechados, indicados no Mapa 39 com a cor vermelha, estão ainda em fase de 

projetos, denotando o forte processo de continuidade territorial em curso. Notamos ainda que, 

dentre esses vários projetos de loteamentos em andamento, apenas três estão dentro do 

perímetro urbano de Araçatuba, assim como apenas outros três estão circunscritos ao perímetro 

urbano de Birigui. Os outros oito estão previstos para ter sua localização em áreas ainda não 

abarcadas como urbanas, o que corrobora a tese de que os limites dos perímetros urbanos vão 

se alargando conforme os interesses econômicos colocados pelos agentes privados de produção 

do espaço urbano: incorporadoras, construtoras e investidores; e validada pelo poder público 

municipal, nos âmbitos legislativo e executivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 É mais comum, o uso dos tons mais escuros para representar os fenômenos mais longevos, mas neste 

caso optamos pela inversão para dar mais destaque às dinâmicas mais recentes, que são o foco principal 

da análise. 
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Mapa 39 – Eixos de ligação Araçatuba-Birigui. Empreendimentos localizados nas 

Rodovias Marechal Cândido Rondon e Senador Teotônio Vilela. 2019  

 

Fonte: IBGE (2018); Levantamentos de campo realizados pela autora (2018 e 2019). Prefeitura 

Municipal de Araçatuba (2019); Prefeitura Municipal de Birigui (2019). Organizado por Ana Paula C. 

Sader (2019). 
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O Quadro 22 refere-se aos dados apresentados no Mapa 39, identificando os pontos de 

estabelecimentos comerciais e as áreas de parcelamento para fins residenciais, indicando as 

suas datas de implantação e a origem de seus capitais. Nele, indicamos os estabelecimentos 

(industriais, comerciais e de serviços) na cor preta, e as áreas de parcelamento para fins 

residenciais, na cor azul, ordenados pelas datas de início de seu funcionamento. 

 

 

Quadro 22 – Eixos de ligação Araçatuba-Birigui: Pontos de Estabelecimentos 

Industriais, Comerciais, de Serviços e Áreas de Parcelamento para Fins Residenciais. 

2019 

Identificação 

no Mapa 39 
NOME Origem dos Capitais Data 

1 Nestlé Brasil – Unidade 1 Araçatuba Capital Internacional 1963 

2 VRJC - Criação de gado Capital Local 1971 

3 JN Terraplanagens e Pavimentações Capital Local 1974 

4 Associação dos Agentes Fiscais de Rendas 
do Estado de São Paulo (AFRESP) – Clube de 
Campo 

Órgão Estadual 
Representativo de Classe 

1975 

5 UNESP FOA - Odontologia Instituição Pública Estadual 1976 

6 Espaço residencial fechado – Residencial 
Vila Verde 

Capital Local 1978 

7 Posto Cacique - Petrobras Capital Local 1979 

8 Churrascaria Sabor Brasileiro  Capital Local 1979 

9 Restaurante UNESP Capital Local 1990 

10 Semeali Sementes  Capital Local  1990 

11 Shopping Araçatuba Capital Local 1995 

12 Restaurante Porcada Capital Local 1996 

13 D. Carvalho - John Deere Capital Local 1997 

14 Espaço residencial fechado – Residencial 
Veneza 

Capital Local 1998 

15 Restaurante - Churrascaria Apaloosa's Capital Local 1999 

16 MEGATEC Randon Araçatuba Capital Nacional 1999 

17 Espaço residencial fechado – Residencial 
Guatambu Park 

Capital Local 2000 

18 Hospital UNIMED Araçatuba Capital Regional 2001 

19 SEST SENAT Capital Nacional 2001 

20 Mariá Plaza Hotel Capital Local 2005 

21 UniSALESIANO Araçatuba Capital Nacional 2005 

22 Santander - Posto Bancário UNESP Capital Internacional 2006 

23 Polícia Rodoviária Estadual Instituição Pública Estadual 2006 

24 Concessionária Volvo Araçatuba Capital Regional 2006 

25 Espaço residencial fechado – Residencial 
Decolores 

Capital Local 2006 
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26 Nestlé Brasil – Expansão da Unidade 
Araçatuba (Unidade 2) 

Capital Internacional 2007 

27 Concessionária Mercedes Benz Veículos Capital Nacional 2007 

28 UNIMIL Araçatuba Capital Nacional 2008 

29 Fazenda Água Branca Nelore do Golias Capital Local 2008 

30 Canecas Britt Capital Local 2014 

31 Pizzaria Vila Capri Capital Local 2014 

32 Botânico Hotel Fazenda e Spa Capital Local 2016 

33 Comercial Gerdau Capital Nacional 2016 

34 Hotel Ibis Styles Birigui Capital Internacional 2016 

35 Talento Móveis Rústicos Capital Local 2016 

36 Espaço residencial fechado – GSP Golden 
Araçatuba 

Capital Nacional 2016 

37 Espaço residencial fechado – Royal 
Boulevard Premium Araçatuba 

Capital Nacional 2016 

38 Espaço residencial fechado – Alphaville 
Araçatuba 1 

Capital Nacional 2016 

39 Espaço residencial fechado – Parque Inglês Capital Local 2016 

40 Loteamento residencial horizontal aberto – 
Parque das Árvores 

Capital Local 2016 

41 Espaço residencial fechado – Villa Toscana 1 Capital Local 2017 

42 Coliseu Centro de Paintball Capital Local 2017 

43 Posto Petrobras Capital Local 2018 

44 Cervejaria Ambev – Centro de Distribuição 
Araçatuba 

Capital Nacional 2018 

45 Kartódromo Internacional de Birigui Capital Local 2018 

46 Restaurante Pit Stop Capital Local 2018 

47 Centro de Distribuição Votorantim Cimentos Capital Nacional 2019 

48 Espaço residencial fechado – Boa Vista Capital Local 2019 

49 Espaço residencial fechado – Villa Toscana 2 Capital Local Futuro 

50 Espaço residencial fechado Capital Local Futuro 

51 Espaço residencial fechado – Aero Rancho Capital Nacional Futuro 

52 Espaço residencial fechado Capital Local Futuro 

53 Loteamento residencial horizontal aberto Capital Local Futuro 

54 Espaço residencial fechado – Quinta do Ipê Capital Regional Futuro 

55 Espaço residencial fechado – PMCMV Capital Nacional Futuro 

56 Loteamento residencial horizontal aberto Capital Local Futuro 

57 Espaço residencial fechado – Le Jardin 
Araçatuba 

Capital Regional Futuro 

58 Espaço residencial fechado – Alphaville 
Araçatuba 2 

Capital Nacional Futuro 

59 Loteamento comercial e loteamento 
residencial aberto  

Capital Regional Futuro 

60 Espaço residencial fechado - Residencial 
Campo Belo 

Capital Regional Futuro 

61 Espaço residencial fechado - Damha Village 
Birigui 

Capital Regional Futuro 
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62 Espaço residencial fechado Capital Nacional Futuro 

63 Supermercados Rondon (Loja 04) Capital Local Futuro 

64 Medcenter Centro Médico Capital Local Futuro 

65 Centro Comercial Capital Local Futuro 

66 Polícia Militar Ambiental Estadual - Futura 
Sede 

Instituição Pública Estadual Futuro 

67 Área Comercial Capital Regional Futuro 

68 Nestlé Brasil – Expansão da Unidade 
Araçatuba (Unidade 3) 

Capital Internacional Futuro 

Fonte: Levantamentos de campo da autora (2018 e 2019); Prefeitura Municipal de Araçatuba (2019); 

Prefeitura Municipal de Birigui (2019). Organização: Ana Paula Cabral Sader (2019). 

 

Constatamos que a origem do capital foi se diversificando ao longo do tempo, passando 

de um capital majoritariamente local, para capitais de escalas regionais, nacionais e 

internacionais. A exceção dá-se com a presença da empresa multinacional Nestlé Brasil que 

está implantada nessa área desde 1963, produzindo itens cuja matéria-prima seja o leite. Desde 

a década de 1950 instalaram-se muitos laticínios na cidade de Araçatuba, que detinha à época 

um dos maiores rebanhos bovinos do Estado de São Paulo. Os demais capitais internacionais 

se estabeleceram em 2006 (posto bancário), 2007 (ampliação da fábrica da Nestlé, com sua 

unidade 2) e 2016 (hotel). Recentemente foi anunciada mais uma expansão da indústria Nestlé 

Brasil, com mais uma unidade a ser implantada em Araçatuba, dentro dos próximos anos 

(GALCINO, 2019d).  

Nesse momento, inclusive, agentes públicos e privados discutem junto à subsidiária da 

Nestlé Brasil, a implantação da continuação da Avenida Brasília, importante eixo comercial da 

cidade de Araçatuba, em direção ao setor sul da cidade. A discussão gira em torno da utilização 

de terras que se encontram dentro da propriedade da Nestlé Brasil. 

 

 

A Zona Sul de Araçatuba, que é uma das partes do município que mais tem 

crescido com investimentos privados em habitação e comércio, deverá receber 

novas vias de acesso nos próximos meses. O projeto é abrir uma continuidade 

da avenida Brasília além da rodovia Marechal Rondon (SP-300) e duplicar a 

continuidade da avenida Saudade que já existe e hoje é de pista simples. Os 

investimentos deverão ser feitos por empresários da cidade com apoio da 

Prefeitura local. Os primeiros passos para estas melhorias foram discutidos na 

tarde desta terça-feira (10) em uma reunião no gabinete do prefeito Dilador 

Borges (PSDB) em que estiveram presentes o empresário Samir Rezek e o 

diretor da Nestlé, Franscico Marino (FOLHA DA REGIÃO, 2019e). 

 

 

Outra via de ligação já anunciada pela Prefeitura Municipal de Araçatuba, localiza-se 
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entre as rodovias Marechal Cândido Rondon e Senador Teotônio Vilela, e será denominada 

como Via Nicolau Fares. Está indicada no Mapa 39 como uma linha na cor roxa. Segundo o 

Secretário de Planejamento Urbano e Habitação do município de Araçatuba, em informe 

publicado no site da Prefeitura Municipal de Araçatuba, essa obra terá as seguintes 

características: 

 

a obra será contemplada em pista dupla, da Rodovia Marechal Rondon até a 

UNESP de Araçatuba, implantando alças de acesso nas duas áreas 

remanescentes entre a via férrea e o córrego, e também com acesso para a 

rotatória em construção pela Alphaville Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

Trata-se de um complemento à ligação, já que há provisão particular de parte 

da via já sendo providenciada pelo empreendimento imobiliário na região. Ao 

ser passada para domínio público, a área já pode receber investimento com 

recursos públicos, através do Governo Estadual e da União (ARAÇATUBA, 

2019).  

 

 

Outra obra em curso é a da via marginal à Rodovia Marechal Cândido Rondon, que está 

sendo construída no sentido Birigui-Araçatuba, desde o mês de setembro de 2019. A via 

marginal, no sentido Araçatuba-Birigui, tem previsão para ser construída no ano de 2020, 

conforme foi noticiado pela imprensa local (FOLHA DA REGIÃO, 2019f): 

 

 

Um acordo firmado entre a Prefeitura de Araçatuba e a concessionária Via 

Rondon garantiu que as obras de construção das vias marginais da rodovia 

Marechal Rondon (SP-300) vão priorizar o trecho urbano de Araçatuba entre 

o trevo da avenida Brasília até o limite com o município de Birigui. Segundo 

apurado pela reportagem, o investimento é de R$ 65 milhões. O anúncio foi 

feito durante uma reunião entre o prefeito Dilador Borges e o diretor-

presidente da Via Rondon, Fábio Abritta Filho. Atendendo a uma solicitação 

da administração municipal, a empresa fará uma inversão em sua programação 

inicial, que previa, para o próximo ano, obras no trecho entre a Rodovia 

Elieser Magalhaes (SP 463) até o trevo de Guararapes. Agora, será feita a 

construção das duas marginais, uma no sentido à capital (Leste) e outra no 

sentido interior (Oeste), neste trecho que seria feito atendido somente a partir 

de 2021. Para que houvesse esta alteração no cronograma, além de reuniões 

com a diretoria da Via Rondon, o prefeito Dilador Boges e os secretários 

Ernesto Tadeu Consoni (Planejamento Urbano e Habitação) e Manoel Afonso 

de Almeida Filho (Governo) levaram a demanda também à Artesp (Agência 

de Transporte do Estado de São Paulo) e à Secretaria de Transporte e Logística 

do Estado. 

 

 

Nossas análises indicam que essas obras de incremento no sistema viário visam atender 

às demandas apresentadas pela implantação dos novos espaços residenciais horizontais 
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fechados. O primeiro deles, o Vila Verde, foi inaugurado em 1978. Após um hiato de vinte 

anos, o Residencial Veneza se estabeleceu em Birigui, em 1998. Do ano 2000 até 2019, foram 

implantados nove novos loteamentos dessa natureza nesse setor que liga Araçatuba a Birigui. 

E mais quatorze espaços residenciais horizontais fechados encontram-se atualmente em fase de 

projetos, alguns deles já com projetos em fase de aprovação nas prefeituras dessas cidades. 

 

 

Nos últimos anos Araçatuba viveu um boom imobiliário, com o lançamento 

de dezenas de empreendimentos de diferentes níveis e preços. O mercado foi 

aquecido também pelo programa Minha Casa Minha Vida, pelo qual foram 

construídas mais de 14 mil unidades na cidade. Apenas em 2017 e 2018, foram 

aprovados pela Prefeitura seis empreendimentos, totalizando 4.824 lotes. No 

período de 2013 a 2016, foram aprovados seis empreendimentos, totalizando 

2.753 lotes de parcelamento do solo. Vários outros empreendimentos estão em 

análise na Secretaria de Planejamento. São três com certidão de diretrizes, oito 

em fase pré-aprovação e dois em aprovação final. Esses dois que estão em fase 

final de aprovação são o Barcelona 2, na zona norte, com 545 lotes, sendo 535 

residenciais e 10 comerciais; e o Aero Rancho, com 328 lotes, sendo 321 

residenciais, seis comerciais e um misto (CRISPIM, 2018). 

 

  

Um desses espaços residenciais fechados é o Aero Rancho, que foi anunciado pela 

imprensa local como um “condomínio exclusivo”, com lotes cujo tamanho médio será de 750 

metros quadrados e aonde haverá, como parte das instalações de uso comum aos moradores, 

uma área comercial e uma pista de pouso e decolagem para aviões particulares.   

Todos esses relatos corroboram a tese de que existe não apenas um processo de 

segregação socioespacial em curso em Araçatuba e em Birigui, mas também faz com 

entendamos que essas tendências estão relacionadas a um processo de fragmentação 

socioespacial, se tivermos por base as premissas colocadas por Sposito (2017, p. 675): 

 

 

[...] a) crescimento da implantação de espaços residenciais fechados, 

revelando a substância da segregação contemporânea, expressa como 

autossegregação; b) afastamento espacial dos mais pobres, processo que já é 

marca das cidades brasileiras, mas que se radicaliza em decorrência dos 

programas de produção de habitação de interesse social e das escolhas 

espaciais feitas pelo poder público; c) além de separação, oposição entre os 

espaços residenciais dos mais ricos e os dos mais pobres, tanto por meio da 

distância física entre eles, como por intermédio das barreiras e controles 

materiais e imateriais que asseguram a tal separação de natureza socioespacial 

e todos os tipos de clivagens dela decorrentes; d) combinação paradoxal entre 

maiores desigualdades socioespaciais, na escala da cidade, e maiores 

homogeneidades sociespaciais na escala dos setores que a compõem, um dos 

elementos da estrutura fragmentada que a caracteriza; e) contradição entre 

melhoria das condições socioeconômicas para o consumo e diminuição das 
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condições de acesso ao espaço urbano, revelada pelas distâncias entre os 

espaços de moradia e os de consumo; f) descentralização com recentralização, 

como as novas áreas comerciais e de serviços indicam, por meio das dinâmicas 

que combinam, nas cidades estudadas, aprofundamento da divisão econômica 

do espaço (maior especialização) e da divisão social do espaço (maior 

separação socioespacial, agora também, nos espaços de consumo); g) maior 

distinção entre as práticas espaciais associadas ao consumo, segundo classes 

sociais, faixas etárias, grupos e indivíduos, mas não como, necessariamente, 

possibilidades de liberdade e autonomia, pois representam muito mais o 

resultado dos interesses das empresas de compor nichos de consumo e de 

delimitar espaços para tal, cada vez mais designativos de distinção social; h) 

sobreposição de estruturas espaciais centro – periféricas, característica das 

cidades latinoamericanas, por estruturas espaciais mais complexas, 

multi(poli)cêntricas, porque as escolhas espaciais das grandes empresas assim 

o desenham, mas também porque as práticas espaciais dos consumidores sobre 

o projeto de cidade que se quer impor, rabiscam suas escolhas, reafirmando os 

interesses daquelas, mas também anunciando seus desejos, mais e mais, 

associados ao consumo, não apenas de bens e serviços, mas também dos 

lugares onde eles se realizam.  

 

 

Apuramos ainda, por meio de entrevistas com agentes bem informados proprietários de 

empresas incorporadoras47, que algumas ações ocorrem de modo conjunto entre empresas de 

capitais regionais e nacionais, reunindo proprietários de fazendas locais e empresários cuja 

ações se dão nos âmbitos local, regional e nacional, com o apoio da ação do poder público 

municipal. Essa constatação que adveio por meio das nossas pesquisas empíricas, encontra 

embasamento na explicação de Sposito (2013b, p. 70):  

 

 

Ao enfocar os agentes responsáveis pela produção do espaço urbano, em 

grande parte responsáveis pelas situações socioespaciais que geram a 

segregação e a autossegregação, refiro-me aos proprietários de terras, 

incorporadores, corretores de imóveis, poder público etc. Os indivíduos ou 

grupos que se articulam para a implantação de espaços residenciais fechados 

têm poder econômico e político de diferentes matizes e alcances. Na esfera do 

poder público, é o nível municipal que tem maior peso, mesmo depois do 

Estatuto da Cidade, sobretudo porque até agora, no que concerne à 

implantação desses espaços, não houve a aprovação no Congresso Nacional, 

da nova lei com os princípios que caracterizem e legalizem tais áreas 

residenciais. Assim, o legislativo municipal tem aprovado leis que 

“regularizam” essas inciativas e/ou o executivo municipal tem propiciado 

condições favoráveis a esses novos assentamentos urbanos, tanto na 

aprovação dos projetos, como no que concerne a benfeitorias nos setores das 

cidades em que se instalam. 

 

 
47 Entrevistas realizadas com dois empresários, proprietários de incorporadoras, uma das quais em 

Birigui, no dia 13 de dezembro de 2018; e a outra em Araçatuba, no dia 29 de janeiro de 2019.  
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Essa ação conjunta ocorre nas duas cidades, de modo amplo, mas ocorre de modo 

bastante particular, no trecho que interliga as duas cidades, notadamente nos casos de 

loteamentos residenciais que se encontram em fase de projetos. Constatamos ainda que a maior 

parte desses novos espaços residenciais são e serão fechados, e em sua maioria serão 

comercializados como “condomínios” de alto padrão. Apresentamos aqui alguns desses 

empreendimentos, apontando o tamanho de seus lotes como indicador de seu público alvo: - o 

GSP Golden Araçatuba, da GSP Loteamentos (empresa de capital nacional), terá lotes de 450 

a 950 metros quadrados; - o Villa Toscana 2 terá lotes de 500 metros quadrados e será lançado 

numa junção de capitais locais, com a empresa Abdo e Rezek Empreendimentos Imobiliários; 

- o Aero Rancho, do empresário do setor educacional Chaim Zaher, com negócios de âmbito 

nacionais e internacionais, será lançado com lotes médios de 750 metros quadrados; - o 

Alphaville Araçatuba 1, da empresa de capital nacional Alphaville Urbanismo, foi inaugurado 

em 2016, com lotes de 450 metros quadrados; enquanto os lotes do Alphaville Araçatuba 2 

estão sendo atualmente oferecidos com 360 metros quadrados; - o Royal Boulevard Premium 

Araçatuba, da empresa de capital nacional Teixeira Holzmann Empreendimentos Imobiliários, 

teve seu lançamento em 2016, com lotes de 400 a 800 metros quadrados; - o loteamento 

residencial ligado ao Hotel Botânico terá lotes com tamanho médio de 500 metros quadrados48.  

Apuramos, ainda por meio dessas entrevistas, que o Grupo Tarraf Empreendimentos 

Imobiliários, de São José do Rio Preto, tem três projetos para esse trecho que interliga 

Araçatuba a Birigui. Um deles é o Le Jardin Araçatuba, um espaço residencial horizontal 

fechado; o outro denomina-se Quinta do Ipê e também é um espaço residencial horizontal 

fechado; e o terceiro é um loteamento comercial e residencial aberto, em fase de estudos de 

viabilidade e que foi noticiado na imprensa local em 2016 como “o empreendimento que vai 

unir Araçatuba a Birigui”, com 1.200 lotes (REGIONAL PRESS, 2016). Esse empreendimento 

também foi objeto de uma publicação da Prefeitura Municipal de Birigui (BIRIGUI, 2017): 

 

 

O prefeito de Birigui, Cristiano Salmeirão, recebeu na tarde desta segunda-

feira, dia 30 de janeiro, os empresários Olavo Tarraf Filho e Júlio Prado, 

representantes do Grupo Tarraf, de São José do Rio Preto. Os representantes 

do Grupo Tarraf mostraram ao prefeito o projeto do empreendimento 

residencial e comercial que será construído entre Araçatuba e Birigui, em área 

localizada na rodovia Senador Teotônio Vilela. O empreendimento resultará 

na criação de um bairro entre os municípios vizinhos.  

 
48 Essas informações foram obtidas em uma entrevista realizada com um funcionário da Secretaria de 

Planejamento Urbano e Habitação da Prefeitura Municipal de Araçatuba, no dia 01 de fevereiro de 2019.  
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A integração urbana das cidades foi acertada em junho do ano passado, 

quando representantes das duas prefeituras participaram de um Café 

Empresarial, que reuniu vários empreendedores da região. Na época, um 

protocolo de intenções foi elaborado, objetivando estabelecer ações em 

conjunto por parte das duas prefeituras. 

 

 

Digno de nota é o projeto em andamento de um loteamento residencial aberto localizado 

nesse eixo de ligação entre Araçatuba e Birigui, direcionado às faixas 2 e 3 do PMCMV, em 

meio a tantos espaços residenciais fechados de alto padrão. Sua incorporadora é uma empresa 

de capital nacional. 

Também averiguamos, por meio da entrevista com funcionário da Secretaria de 

Planejamento Urbano e Habitação da Prefeitura Municipal de Araçatuba49, que a Rodovia 

Senador Teotônio Vilela é objeto de uma solicitação da Prefeitura Municipal de Araçatuba junto 

ao Governo do Estado de São Paulo, para que a mesma seja transformada em avenida, de modo 

que sejam alteradas as exigências de acesso aos novos loteamentos, pois com a condição atual 

de rodovia, é necessário que os incorporadores construam rotatórias para o acesso a eles.  

O Residencial Boa Vista, um espaço residencial horizontal fechado, foi lançado no 

início de 2019, defronte à Rodovia Senador Teotônio Vilela, por uma empresa de capital local, 

a Jamil Buchalla Empreendimentos Imobiliários, com lotes de 250 a 580 metros quadrados.  

No setor noroeste do município de Birigui, defronte à Rodovia Roberto Rollemberg, 

estão sendo lançados alguns espaços residenciais fechados de alto padrão, bem próximos ao 

limite do perímetro municipal atual. Um deles é o Residencial Villa Lobos, de uma empresa de 

capital local e lotes com 300 metros quadrados. Outro deles é o Residencial Botânico, como 

junção de uma empresa capital local com uma empresa de São José do Rio Preto, também com 

lotes de 300 metros quadrados. O Residencial Adisa também estará localizado nesse setor da 

cidade, tem capital local e lotes de 300 metros quadrados. O Residencial Parque Ecológico tem 

capital local e lotes entre 400 e 500 metros quadrados. O Residencial San Marino, de capital 

local, terá lotes de 300 metros quadrados; e o Residencial Botânico, também de capital local, 

terá lotes entre 350 e 450 metros quadrados.  

Em uma entrevista50  com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Inovação de Birigui, ele nos falou sobre suas impressões acerca das 

mudanças no crescimento territorial da cidade. 

 

 
49 Entrevista realizada no dia 01 de fevereiro de 2019. 
50 Entrevista realizada no dia 08 de março de 2019. 
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Birigui não é um território tão grande, mas Birigui está espalhando. Uma coisa 

importante que aconteceu em Birigui foi a duplicação da Rodovia Rollemberg, 

porque aquela pista era perigosa, quase um obstáculo. E hoje temos uma 

estrutura de logística de transporte, com viadutos. Então isso impulsionou o 

crescimento para o norte de Birigui, indo para Buritama. E devem estar 

terminando o projeto da marginal à Rodovia Rondon que liga Birigui a 

Araçatuba. O projeto é sair do primeiro trevo de Birigui e ligar as duas cidades 

por essa marginal, para desafogar a via principal. Isso é bom porque também 

urbaniza esse trecho. Então a cidade hoje tem duas áreas de crescimento.  

 

 

No entanto, como já mencionado no capítulo 3 desta tese, no setor norte da cidade de 

Birigui, também estão sendo divulgadas ofertas imobiliárias voltadas para um público de renda 

mais baixa. (FOLHA DA REGIÃO, 2019a). Esses loteamentos abertos populares, contíguos 

aos espaços residenciais horizontais fechados de alto padrão, denotam contiguidade territorial, 

sem continuidade espacial.  

O mesmo ocorre com a cidade de Araçatuba, que foi se expandindo em direção ao setor 

Norte com espaços residenciais horizontais fechados de alto padrão e que tem as atuais ofertas 

imobiliárias majoritariamente voltadas para um público de renda mais baixa.  

Desse modo, constatamos que existe atualmente uma polarização de um grupo social 

economicamente privilegiado que se concentra entre as aglomerações urbanas de Araçatuba e 

Birigui, com muitas construções de espaços residenciais horizontais fechados de alto padrão 

nessa localidade. Verificamos ainda que no setor norte das cidades de Araçatuba e de Birigui, 

estão sendo lançados muitos novos espaços residenciais horizontais fechados voltados para um 

público de renda mais alta e também para um público de renda média; bem como notamos 

nesses setores a presença de bairros classificados como populares, como o Jardim das Oliveiras, 

em Araçatuba; e o Novo Portal do Parque, loteamento residencial aberto com 711 casas, lançado 

no final do ano de 2019, em Birigui. No setor norte de Birigui existe um bairro popular, também 

denominado Jardim das Oliveiras, que foi desenvolvido por meio do PMCMV, com 400 lotes. 

Nesse setor também está prevista a implantação de edifícios populares em um novo loteamento 

residencial, provavelmente a ser lançado dentro do PMCMV, por uma empresa de capital 

nacional. Em contraponto, no extremo sul da cidade de Birigui, já tendo ultrapassado a Rodovia 

Marechal Cândido Rondon e no limite do perímetro urbano atual, existe a previsão da 

implantação de um loteamento residencial popular, provavelmente a ser lançado dentro do 

PMCMV, por uma empresa de capital local. Essas informações sobre Birigui foram fornecidas 

pelo Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Birigui51. 

 
51 Entrevista realizada no dia 11 de outubro de 2019. 
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O setor norte da cidade de Araçatuba, por sua vez, apresentava espaços residenciais 

horizontais fechados de alto padrão, com lotes médios da ordem de 400 a 500 metros quadrados 

até o ano de 2010, caso do Habiana 1, Habiana 2 e Delta Park. Atualmente esse setor da cidade 

apresenta lançamentos de loteamentos horizontais fechados voltados para um público de renda 

mais baixa, com lotes médios de 250 metros quadrados. Exemplos dessa nova dinâmica 

imobiliária no setor norte de Araçatuba são os lançamentos dos loteamentos Vila Madalena 1 e 

Vila Madalena 2, ambos da empresa de capital local Jamil Buchalla Empreendimentos 

Imobiliários; e o Costa Home, da Costa Urbanizadora, também uma empresa de capital local.  

Os loteamentos horizontais fechados Terra Nova Araçatuba e Moradas Araçatuba 

apresentam contiguidade territorial em relação aos loteamentos de alto padrão do setor norte de 

Araçatuba, com um muro que os separa dos espaços residenciais fechados Habiana 1 e Habiana 

2. Eles têm terrenos de 160 metros quadrados e seus lotes vêm sendo comercializados com 

casas de 43 metros quadrados construídas, dentro do PMCMV, incorporados e construídos pela 

Rodobens Incorporadora Imobiliária, uma empesa de capital nacional. E territorialmente 

contíguos a esses espaços residenciais fechados temos o Jardim das Oliveiras e o Jardim 

Atlântico, loteamentos residenciais abertos cujos moradores são pessoas de baixa renda. Esses 

exemplos são representativos do que Salgueiro (2001) entende como “contiguidade sem 

continuidade”. 

Reiteramos aqui o que já pudemos observar no Mapa 28: grandes setores de exclusão 

localizados nas áreas sul, sudeste e leste de Birigui. A análise de como o espaço urbano 

biriguiense vem se conformando ao longo do tempo denota grande separação territorial entre 

ricos e pobres. Assim, temos a população de mais baixa renda situada em bairros dos setores 

sul, sudeste e leste da cidade, bem como situada entre enclaves no setor norte da cidade, 

enquanto temos o setor noroeste e leste de Birigui como áreas de maior inclusão. 

Em contraposição, temos no setor noroeste e oeste de Araçatuba, a conformação de um 

“semiarco da pobreza”, constituído por todos os loteamentos abertos do PMCMV que foram 

produzidos na cidade na última década.  

Esses dois “semiarcos”, em Araçatuba e em Birigui, expressam como as camadas mais 

pobres da população dessas cidades está localizada nas franjas desses municípios, ao mesmo 

tempo em que nos setores norte de Araçatuba e de Birigui, percebemos “enclaves” de riqueza 

em meio a bairros da mais baixa renda. E no trecho que interliga as duas cidades vemos uma 

expressão muito significativa de autossegregação socioespacial, representada por todos os 

espaços residenciais fechados de alto padrão, bem como outros empreendimentos de acesso 

privado, exclusivamente. 
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Algumas entrevistas com moradores dos espaços residenciais fechados localizados ao 

longo da Rodovia Senador Teotônio Vilela são representativas desse processo, como o caso de 

um empresário do setor de transportes52, morador de um loteamento fechado no setor norte de 

Araçatuba, que adquiriu lotes no Alphaville 1 como um investimento financeiro: 

 

O Alphaville é uma marca muito conceituada e forte, então eu tinha certeza 

que esse seria um lugar supervalorizado no futuro. A localização ali é 

excelente, acho que está muito próximo ao UniSalesiano, à Unimed, ao 

Araçatuba Shopping e à Avenida Brasília. Em todas as cidades, não existem 

condomínios em áreas centrais. Tem que ser nas áreas mais afastadas, não 

existem áreas no centro para os condomínios. As pessoas preferem morar em 

apartamentos ou em condomínios fechados por conta da segurança, porque as 

pessoas saem pra trabalhar de manhã e só voltam no final da tarde, e não 

querem correr o risco de chegar em casa e não ter mais nada lá, inclusive a 

fiação o pessoal também rouba hoje em dia. 

 

 

O relato de uma empresária, moradora do Alphaville 153, foi revelador ao descrever 

hábitos de compras de sua família, raramente realizados nos shopping centers e nas lojas de rua 

da cidade, demonstrando como indivíduos “saltam escalas”, conforme suas capacidades 

econômicas:   

 

Gosto de levar as crianças ao shopping center e eu prefiro ir no Araçatuba 

Shopping, porque é mais perto da minha casa, lá vou ao cinema e na praça de 

alimentação. Mas vamos também no Shopping Praça Nova, também pra ir ao 

cinema e na praça de alimentação. Nunca vou nas lojas dos shoppings. 

Viajamos sempre a trabalho, nos congressos médicos do meu marido, e a gente 

alia essas viagens de trabalho ao lazer, às compras. Fomos recentemente para 

Alemanha, Itália e Estados Unidos, no último um ano e meio. 

 

 

Essas narrativas ilustram o entendimento de Salgueiro (2001b, p.116), para quem a 

“cidade fragmentada em construção” é um território policêntrico, composto por “enclaves 

socialmente dissonantes” que geram “contiguidade sem continuidade”, com indivíduos que 

participam de redes de relações à distância.  

 

 

 
52 Entrevista realizada no dia 02 de julho de 2019. 
53 Entrevista realizada no dia 09 de julho de 2019. 
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4.2. CIDADE MULTI(POLI)CÊNTRICA E SEGREGAÇÃO 

SOCIOESPACIAL 

 

Alguns importantes autores brasileiros se debruçaram sobre a conceituação de 

segregação socioespacial, embora ainda não haja total conformidade sobre o significado desse 

conceito (VASCONCELOS, CORRÊA e PINTAUDI, 2013; SPOSITO, 2006, 2007a, 2013a, 

2013b; SPOSITO et al, 2018). Começamos nossa análise com os apontamentos de Sposito 

(2007a, p. 21) acerca dos elementos constitutivos da segregação socioespacial: 

 

Os muros que cercam os loteamentos fechados bem como os sistemas de 

controle e vigilância que neles se operam podem ser tomados como elementos 

constitutivos de segregação socioespacial. Utilizo o adjetivo socioespacial, 

para frisar que a segregação é duplamente determinada: - no plano social, 

tendo em vista o fato de que os preços dos imóveis nesses espaços fechados 

aumentam progressivamente, comparando-se aos preços de imóveis na cidade 

“aberta”, indicando a pertinência dos termos propostos por Carlos (2001); - 

no plano espacial, porque o privilégio decorrente das facilidades de 

locomoção e de proximidade, advindas da localização desses 

empreendimentos, nos espaços intraurbanos das cidades médias, possibilita 

que a auto-separação desejada pelos moradores desses empreendimentos não 

implique em afastamento espacial ou aumento do tempo necessário aos 

deslocamentos cotidianos. 

 Comparando-se as condições e custos de moradia em loteamentos fechados 

em aglomerações metropolitanas e em cidades médias, verifica-se que as 

facilidades observadas nestas em relação àquelas indicam que há elementos 

para se observar a ocorrência de indícios de fragmentação urbana. 

 

 

Para Sposito (2013b, p. 62), a segregação socioespacial pode ser assim caracterizada: 

 

 

A segregação é um conceito polissêmico. [...] A segregação é complexa e pode 

implicar ou incluir ou ter interfaces com várias dinâmicas, mas não pode ser 

confundida com elas: diferenciação espacial, produção de desigualdades 

espaciais, exclusão social e/ou espacial, discriminação social, marginalização, 

estigmatização territorial, para citar alguns. 

 

 

Sposito (2013b) ainda esclarece que, ao conceito de segregação, devemos associar uma 

escala geográfica de análise para que possamos apreendê-lo em sua essência. “Para mim, a 

segregação se refere à relação entre uma parte e o conjunto da cidade. A partir deste 

pressuposto, ela já se distingue profundamente das ferramentas metodológicas que visam 

reconhecer áreas de inclusão/exclusão social” (SPOSITO, 2013b, p. 62).  Sposito (2013b, p. 
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63) aponta ainda que “[...] a diferenciação tão própria do processo de urbanização e das cidades 

não acarreta sempre segregação, ainda que toda segregação possa ser vista como a radicalização 

da diferenciação”. 

Whitacker (2019, p. 44), por sua vez, assim caracteriza a segregação socioespacial:  

 

 

i) pela homogeneidade interna de determinados espaços de moradia, que não 

se caracteriza, mormente e atualmente, pelo viés étnico ou cultural, mas, em 

especial, pelo viés socioeconômico; 

ii) pela consciência dos que habitam tais espaços de que são estes (os espaços) 

e seus habitantes distintos dos demais daquela realidade urbana, ou de suas 

vizinhanças; 

iii) por serem resultado de práticas de consumo do espaço de moradia de 

produção imobiliária privada (a autossegregação), pública (conjuntos 

habitacionais populares, zonas especiais de interesse social, ZEIS), ou 

associados (como o Programa Minha Casa Minha Vida, PMCMV). 

[...] Assim, a segregação está contida na diferenciação e se associa à 

desigualdade. 

 

 

Whitacker (2019, p. 44) contribui com pontos fundamentais para o entendimento da 

fragmentação socioespacial: os conceitos de desigualdade social e diferenciação socioespacial. 

 

Quando avaliamos a desigualdade social, o princípio é o da presença ou 

ausência de elementos (infraestruturas, serviços, renda, escolaridade, por 

exemplo) que podem compor ou se manifestar no espaço mas que são, de fato, 

percebidos pelos sujeitos, ou que lhes acometem. Seu oposto se manifestaria 

no Direito à Cidade (MAGRINI e CATALÃO, 2017) e na equidade social e, 

decorrentemente, espacial. Sobre a diferenciação socioespacial, o princípio é 

de que um elemento (a ser eleito) é diferente do outro, seja nas formas 

espaciais, nos conteúdos, funcionais ou simbólicos, ou nos processos 

espaciais. Desse modo, a diferenciação socioespacial pode ser sempre lida e 

identificada nas formas ou desde as formas da cidade, “vista do avião”, como 

ilustra Vasconcelos (2013b) e, diferentemente de outros processos mais 

intensos, segundo o mesmo autor, a diferenciação socioespacial não implica 

na ausência de relações entre as partes da cidade constituídas pelos sujeitos e 

agentes. 

 

 

Sposito (2013a, p.124) afirma que “a diferenciação socioespacial é marca das cidades, 

desde os primórdios da urbanização. Não há cidades sem divisão social do trabalho, o que 

pressupõe sempre uma divisão territorial do trabalho”. O que complementamos com Whitacker 

(2019, p. 44), para quem “a desigualdade e a diferenciação socioespacial combinam-se 

produzindo e, ao mesmo tempo, refletindo inequidades de renda, escolaridade, mobilidade e 

outras” (Whitacker, 2019, p. 44). 
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As entrevistas que fizemos para esta tese são muito expressivas quanto à percepção das 

desigualdades presentes nas cidades de Araçatuba e de Birigui. Apresentamos aqui trechos de 

entrevistas realizadas com dois moradores de Birigui, acerca de seus entendimentos sobre as 

desigualdades na cidade: “Birigui é uma cidade onde não falta emprego. Mas a gente tem aqui 

um emprego onde se ganha muito pouco. Você não vê o desespero social, a criminalidade não 

é alta, mas vemos desigualdade”54. 

 

 

Tem muita desigualdade em Birigui, apesar de ter muito emprego, mas tem 

muita desigualdade, a diferença entre quem ganha muito e quem ganha pouco, 

em Birigui, é muito grande. Quando você pega o IDH, você vai analisar todas 

as cidades da região no IDH, você vê que o IDH na parte de saúde e educação 

de Birigui são muito bons, mas na hora em que você observa a renda, vê a 

desigualdade é maior do que nas cidades do entorno55. 

 

 

Para Sposito (2013b, p. 65), temos aqui um ponto central: “só cabe a aplicação do 

conceito de segregação quando as formas de diferenciação levam à separação espacial radical 

e implicam rompimento, sempre relativo, entre a parte segregada e o conjunto do espaço 

urbano, dificultando as relações e articulações que movem a vida urbana”. 

 

A segregação é sempre de natureza espacial. [...] A segregação é, na 

essência, um processo. Como tal, sua espacialidade só pode ser apreendida na 

perspectiva temporal, ou seja, considerando-se as múltiplas temporalidades 

que ensejam a vida urbana, desde a longa duração até os tempos curtos do 

cotidiano na cidade (SPOSITO, 2013b, p.66).  

 

 

E como já citado anteriormente, o caráter processual da segregação “dificulta sua 

delimitação territorial, tornando um desafio a sua representação cartográfica” (SPOSITO, 

2013b, p.66).   

Os espaços residenciais fechados geraram novas formas de segregação socioespacial, 

tornando os processos de estruturação do espaço urbano ainda mais complexos (SPOSITO, 

2013b): “Refiro-me ao fato de que eles representam forma peculiar de segregação, segundo a 

qual os que têm maior poder (geralmente, mas não exclusivamente, econômico) decidem se 

separar dos outros” (SPOSITO, 2013b, p.68). 

 
54 Entrevista realizada com um professor universitário, morador de um edifício localizado na área 

pericentral de Birigui, em 02 de outubro de 2018. 
55 Entrevista realizada com um servidor público, morador de um edifício localizado na área pericentral 

de Birigui, em 19 de novembro de 2018. 
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Esses empreendimentos geram segmentação e seletividade socioespaciais, e, em alguns 

casos chegam a ser uma das condicionantes de processos de segregação socioespaciais, porque 

reforçam ou radicalizam as lógicas de separação social do uso residencial do espaço urbano. 

Eles são produzidos para atender certos estratos sociais, conforme determinado padrão de 

consumo, e geram práticas espaciais novas. Geram o deslocamento de consumidores que, antes, 

frequentavam esse setor da cidade, para novos espaços mais modernos, mais bem equipados, 

com áreas de estacionamento, com prestígio e distinção social, garantindo-lhes certo grau de 

homogeneidade nos espaços de consumo, que é de matriz, sobretudo, socioeconômica, no caso 

brasileiro (SPOSITO, 2013b, p.76). 

As pessoas que utilizam apenas o transporte automotivo individual têm muito mais 

oportunidades de “consumir nos espaços e de consumir os espaços que lhes convier, bem como 

de morar onde suas condições socioeconômicas puderem alcançar” (SPOSITO, 2013b, p. 79).   

O relato de um policial militar56, morador de um espaço residencial horizontal fechado 

na Rodovia Senador Teotônio Vilela, demonstra como o uso exclusivo do transporte 

automotivo individual impacta suas práticas, bem como as de sua família: 

 

 

Escolhi morar no condomínio por ser um lugar agradável, seguro, próximo de 

Araçatuba (com mais opções de lazer, de compras), e próximo das faculdades 

dos meus filhos, além da facilidade que é a proximidade com a rodovia, assim 

não preciso me deslocar por dentro de Birigui. Faço minha compras semanais 

no Super Muffato de Birigui (carnes, verduras e frutas), e as compras mensais, 

no Supermercado Rondon, em Araçatuba, tudo de carro. Os deslocamentos 

até os locais de trabalho são feitos com carros particulares, o deslocamento da 

minha filha para a faculdade UniSalesiano, em Araçatuba, é feito por meio de 

carona ou a gente leva, o deslocamento do meu filho para a faculdade 

Unitoledo, também em Araçatuba, é feito  com carro próprio ou por carona 

com amigos. Gostamos de frequentar o Shopping Praça Nova, em Araçatuba. 

Nos últimos dez anos, tivemos um aumento no padrão da moradia, antes 

morávamos num bairro em Birigui, numa casa de 200 metros quadrados, hoje 

temos uma casa de alto padrão, dentro de um condomínio fechado, com 

terreno de 500 metros quadrados. A mudança para o condomínio não impactou 

a relação com nossos amigos, mas representou um isolamento maior dentro 

do próprio condomínio, já que quando saímos de casa, fazemos tudo de carro, 

sem muito contato com outras pessoas que não sejam as mais próximas, da 

família. 

 

 

 
56 Entrevista realizada em 03 de julho de 2019. 
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Também indicamos a seguir o relato de uma auxiliar administrativa57, moradora de 

Birigui, em relação ao modo como se desloca para realizar suas atividades, em uma semana 

habitual: 

  

Geralmente eu só trabalho durante a semana e só resolvo coisas corriqueiras 

além de trabalhar. E durante a semana, meu meio de transporte é carro ou 

moto. Moto por ser mais econômica, mas eventualmente em dia de chuva ou 

alguma outra ocasião, eu uso o carro. A cada quinze dias vou para as aulas na 

pós-graduação, em Araçatuba, e o combustível é dividido mensalmente pelas 

cinco pessoas que vão comigo, de Birigui para Araçatuba. 

 

 

De modo oposto, as grandes distâncias percorridas por pessoas que utilizam transportes 

coletivos refletem uma condição espacial mais limitada pelo tempo maior necessário aos 

deslocamentos cotidianos (SPOSITO, 2013b). E ainda segundo Sposito (2013b, p. 78-79), essas 

pessoas estão mais restritas 

 

[...] aos itinerários estabelecidos por outrem e nem sempre favoráveis a 

minimizar o afastamento espacial a que se submeteram e se submetem largas 

fatias dos estratos de menor poder de compra. Estão, um pouco mais, cativos 

do centro principal e dos subcentros, ainda os nós de organização do sistema 

de transportes por ônibus, de trem metropolitano e de trem suburbano. São 

muito mais, ainda que não exclusivamente, citadinos da cidade monocêntrica 

e multicêntrica. Desse ponto de vista, apartam-se ou têm muito mais 

dificuldades para viver e se movimentar na cidade policêntrica. 

[...] A ampliação do uso do transporte individual em todos os estratos sociais, 

como a evolução crescente da venda de veículos automotivos mostra, nos 

últimos anos, é fato primordial de segregação. [...] o transporte automotivo 

individual oferece relativa liberdade de escolha para seus motoristas, que se 

tornam “donos” dos itinerários que efetuam, propiciando a segmentação 

socioespacial, na realização de todos os âmbitos da vida urbana (SPOSITO, 

2013b, p. 80). 

 

 

Indicamos a seguir o trecho de uma entrevista que fizemos com uma faxineira 58 , 

moradora de Birigui, no qual aponta como se dá o seu deslocamento cotidiano: 

 

O transporte é coletivo, uso muito. O meu serviço é sempre feito em lugares 

diferentes, porque eu faço faxinas. Então, se o lugar é muito longe e meu 

marido pode, ele me leva de moto. Aí para voltar eu pego um coletivo ou às 

vezes eu faço o trajeto a pé.  

 

 
57 Entrevista realizada em 23 de novembro de 2018. 
58 Entrevista realizada em 17 de novembro de 2018. 
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Sposito (2013b) entende que a fragmentação socioespacial seja algo mais amplo, na 

medida em que “abarca o conjunto da cidade e só pode ser apreendida pelo conjunto das suas 

relações”. Para Sposito (2013b, p. 85), 

   

[...] estamos diante de um duplo movimento que fundamenta a fragmentação 

socioespacial, pois ele exige o entrecruzamento das dimensões espacial e 

temporal para ser compreendido. O afastamento socioespacial dos citadinos, 

gerando ou não segregação, resulta em desigualdade dos direitos de acesso à 

cidade, no sentido de dela se apropriar e de participar completamente, como 

compartilhamento de territórios e experiências comuns. Os tempos desiguais 

dos citadinos, sobretudo, em termos de mobilidade, tornam-se, deste modo, 

mais um plano que condiciona e orienta o processo de fragmentação 

socioespacial. 

 

 

Segundo Sposito (2013b, p. 82), as formas de estruturação espacial que se constituem 

contemporaneamente são mais complexas, comparando-as às lógicas centro-periféricas:  

 

[...] resultam de lógicas de produção do espaço urbano que têm 

especificidades, em relação às anteriores do tipo centro-periféricas, e que 

geram a existência de morfologias urbanas que revelam a sobreposição das 

cidades mono e multicêntricas pelas estruturas multi(poli)cêntricas. 

Dinâmicas que levam à radical separação social no uso residencial do espaço, 

configurando processos de segregação socioespacial, continuam a ocorrer, 

mas agora se combinam com outras que denotam ações e valores que levam à 

autossegregação socioespacial e a justificam, numa combinação entre esses 

dois movimentos, impossível de, em várias situações, distinguir onde termina 

um e começa o outro. [...] A autossegregação vai além de dinâmicas radicais 

de segmentação socioespacial, no plano residencial. 

 

 

Souza (2000) entende o “autoenclausuramento de uma parte crescente da classe média 

e das elites” como parte da diversidade de formas de segregação em curso. E Sposito (1994) 

afirma que a descontinuidade do tecido urbano vem se constituindo como uma das 

determinantes do processo de fragmentação da cidade, acentuando a segregação socioespacial. 

No entanto, de acordo com a autora, constatar que há descontinuidade não implica reconhecer, 

necessariamente, que há segregação ou fragmentação socioespaciais.  

O trecho que interliga Araçatuba e Birigui é uma localidade emblemática para 

discutirmos o processo de fragmentação socioespacial que entendemos estar em curso nessas 

cidades, pelo que está se conformando lá: espaços voltados a pessoas de alta renda, fechados, 

com autossegregação; e não apenas espaços residenciais, mas também no âmbito de serviços 
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médicos e educacionais. 

  

 

4.3. DISPERSÃO DAS CIDADES, NOVA LÓGICA CENTRO-PERIFERIA E 

PROCESSOS DE FRAGMENTAÇÃO SOCIOESPACIAIS 

 

Sposito (2007a) reforça a importância da reestruturação urbana e da redefinição da 

ordem centro x periferia para o amplo entendimento do conceito de segregação socioespacial. 

Salientamos aqui a compreensão de Soja (1993, p. 194) acerca da reestruturação:  

 

Em sua hierarquia de manifestações, a reestruturação deve ser considerada 

originária de e reativa a graves choques nas situações e práticas preexistentes, 

e desencadeadora de uma intensificação de lutas competitivas pelo controle 

das forças que configuram a vida material. Assim, ela implica fluxo e 

transição, posturas ofensivas e defensivas, e uma mescla complexa e irresoluta 

de continuidade e mudança. Como tal, a reestruturação se enquadra entre a 

reforma parcial e a transformação revolucionária, entre a situação de perfeita 

normalidade e algo completamente diferente. 

  

 

Sposito (2017, 2013a, 2013b, 2007a, 2007b, 2004a) tem usado o termo reestruturação, 

entendendo que vivemos “amplo e profundo conjunto das mudanças, no que concerne aos 

processos de estruturação urbana e das cidades”.  

 

Tenho chamado de estruturação ou reestruturação urbana as dinâmicas e 

processos atinentes aos espaços regionais e/ou ocorridos no âmbito das redes 

urbanas; como estruturação ou reestruturação da cidade, compreendendo 

dinâmicas e processos que ocorrem na escala intra-urbana. Assim, procuro 

articular duas escalas geográficas, distinguindo-as, mas objetivando 

considerar as múltiplas determinações que entre elas se estabelecem 

(SPOSITO, 2007a, p. 13). 

 

 

Observamos que Araçatuba participa e ao mesmo tempo reflete as mudanças nas 

relações que se estabelecem com escalas geográficas mais abrangentes. Entendemos que 

podemos aplicar o conceito de reestruturação urbana ao estudar Araçatuba em suas relações 

com outras cidades, pois verificamos um contínuo processo de estruturação urbana, com 

transformações importantes quando comparamos os papéis que a cidade desempenha 

atualmente aos papéis que desempenhava em tempos passados, em suas relações com/nas 
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escalas regionais, nacional ou internacional. Ao mesmo tempo, verificamos dinâmicas de 

reestruturação na escala intraurbana de Araçatuba e reconhecemos a fundamental importância 

de Birigui nos processos verificados em Araçatuba.  

O surgimento dos novos empreendimentos imobiliários em Araçatuba e em Birigui 

reflete o movimento de crescimento dessas cidades e, sobretudo, a ampliação dos interesses do 

setor nas duas cidades. O estoque de terras disponíveis é grande e os preços são mais baixos, se 

comparados a cidades de maior porte demográfico, o que permite a esses citadinos consumir 

com maior facilidade esses novos produtos imobiliários: os espaços residenciais fechados 

horizontais. Além dos preços mais baixos da terra e dos imóveis, o custo de vida demandado 

por esse tipo de habitação também é mais acessível ao habitante de cidades como Araçatuba e 

Birigui, se comparados aos moradores de grandes centros. Outra questão relevante é que os 

moradores desses “enclaves”, mesmo com localização periférica, apresentam facilidade em sua 

mobilidade entre esses locais e o conjunto da cidade, tendo em vista que seus deslocamentos 

são realizados por meio de transporte automotivo individualizado, preservando seu “tempo 

produtivo”.  

O trecho abaixo foi retirado da entrevista que fizemos com um incorporador 

imobiliário59 da cidade de Araçatuba, no qual ele apresenta seu entendimento sobre a relação 

entre a localização dos loteamentos e a faixa de renda de seu público-alvo, além de argumentar 

que a questão da (falta de) segurança norteia o seu negócio, no sentido de que as pessoas 

atualmente optam por morar em espaços residenciais fechados para se sentir mais seguras.  

 

Você não vai poder fazer um loteamento de classe baixa num lugar nobre 

porque estará perdendo dinheiro. O inverso também, não adianta fazer um 

loteamento rico num lugar pobre, não vai vender, então você tem que adequar 

o local para a classe certa, pelo preço certo. É o que diz isso é o preço da terra, 

é o preço da área. [...] Segurança é tudo. Não importa para quem é destinado 

o loteamento, mas sempre ofereço loteamentos fechados, que hoje fazem parte 

do desejo de todo mundo. Fazemos os nossos loteamentos fechados de modo 

que o valor do condomínio fique dentro de preços razoáveis para não afetar o 

bolso da pessoa, e dotamos eles de muita coisa para que as pessoas tenham 

condições de ter uma vida própria ali dentro do condomínio. Nós operamos 

em toda faixa, com um público de classe baixa, classe média baixa, classe 

média, classe média alta. 

 

 

Este mesmo incorporador imobiliário de Araçatuba discorreu, nesta entrevista, acerca 

de sua opção por construir apenas espaços residenciais fechados horizontais: 

 
59 Entrevista realizada no dia 29 de janeiro de 2019. 



233 
 

 

É uma questão de custo, então é a melhor opção nossa, porque nós temos que 

construir e vender. A verticalização é caríssima para fazer e tem que atingir o 

público alvo que tenha condição de pagar um condomínio pesado. São poucas 

as pessoas que têm dinheiro suficiente para esse produto, então o leque fecha 

muito, fica uma faixa muito estreita para trabalhar. 

 

 

Entrevistamos também um incorporador imobiliário60 da cidade de Birigui e, no excerto 

abaixo, ele explica as características de seu público alvo, apresentando a sua visão de como os 

novos empreendimentos vêm mudando de perfil ao longo dos últimos anos. 

 

Minha empresa trabalha nos três níveis, mas nós trabalhamos em locais onde 

exista uma necessidade de fazer lotes mais econômicos. Em grandes centros, 

onde o custo da terra é  muito alto, a gente tem feito lotes até de oito por vinte 

metros, porque com o tamanho da área menor você consegue desenvolver um 

projeto com uma casa pequena de 60 metros quadrados, num terreno de 160 

metros quadrados, e isso tem tido uma aceitação muito boa. Depois a gente 

tem loteamentos com terrenos normais, de dez por vinte e cinco metros, dez 

por trinta metros, que abrange uma classe que tenha um poder aquisitivo um 

pouco melhor, mas também loteamentos abertos. E nós temos feito 

loteamentos fechados com terrenos maiores, entre 300 e 600 metros 

quadrados, com áreas em comum para essas pessoas, como salão de festa, 

quadra de tênis, etc. Então a gente tem atuado nos três níveis. 

Então o que eu percebo é que cada vez mais Araçatuba está aceitando os 

loteamentos fechados com parcelamento de solo menor. Antes tínhamos 

aqueles com lotes de mil metros quadrados, que foram os primeiros 

loteamentos fechados de Araçatuba, como é o caso do Araçás, depois lotes de 

500, lotes de 300, 400 e agora estão fazendo lotes de 200 metros quadrados, 

fechados e com uma quantidade de lotes muito grande no mesmo 

empreendimento. Vejo que estão tentando absorver uma classe com menor 

poder aquisitivo, mas criando um problema grande, porque a segurança dentro 

desses condomínios e a convivência dessas pessoas vai ficar complicada, 600 

famílias morando numa vila só, com uma mesma portaria, cria uma situação 

muito desconfortável para eles e muito desconfortável para o município, acaba 

gerando um problema para o próprio município resolver. Mas a prefeitura de 

Birigui tem começado a pensar em novas regras para diminuir esses 

condomínios, de não ter mil lotes num mesmo empreendimento fechado com 

uma única portaria, ou 500 lotes, 600 lotes. 

 

 

Nesta mesma entrevista, o incorporador imobiliário de Birigui discorreu sobre as 

transformações no setor imobiliário nas cidades de Araçatuba e Birigui na última década, e de 

que modo essas transformações impactam as estratégias comerciais da sua empresa. 

  

 
60 Entrevista realizada no dia 13 de dezembro de 2018. 
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Falando especificamente de Araçatuba e Birigui, o que mudou é que antes nós 

vendíamos loteamentos de 36 a 72 meses e hoje existem empreendimentos 

que são vendidos até com 200 meses de prazo para pagar. Então essa situação 

da chegada de recursos externos, associados a algumas empresas brasileiras, 

mas também recursos americanos e chineses, proporcionaram um avanço de 

outras empresas no interior de São Paulo, concorrendo com as empresas 

locais. Então Birigui e Araçatuba estão tendo um fluxo dessas empresas, que 

têm capital mais robusto do que as empresas locais. Mas vejo também que nos 

locais de origem deles, existe uma super oferta, então eles tão procurando 

outros mercados. 

 

 

Nossas pesquisas empíricas, bem como as entrevistas que fizemos, nos levam à 

constatação de que nos últimos anos há uma prevalência na comercialização de espaços 

residenciais horizontais fechados, em detrimento dos loteamentos abertos, tanto em Araçatuba 

quanto em Birigui. Segundo Sposito (2007a, p. 17), o “aparecimento desses novos 

empreendimentos residenciais vem alterando as relações entre o centro e a periferia nas cidades 

de porte médio e esta constatação é um dos fundamentos da ideia de que passamos por uma 

reestruturação da cidade”. 

Até a década de 1980, a circulação intraurbana de Araçatuba articulava-se em torno de 

um centro principal, com uma estrutura claramente monocêntrica. Desde então, constatamos o 

aumento de áreas de concentração de estabelecimentos comerciais e de serviços em eixos 

comerciais e centros comerciais em alguns bairros, além dos dois shopping centers. 

Verificamos ainda que houve uma diversificação dessas atividades, com uma segmentação 

inclusive do perfil dos consumidores, segundo diferentes padrões de consumo e maior ou menor 

facilidade de acesso a essas locais, por meio de transporte individualizado ou coletivo. Em 

Birigui, percebemos ainda hoje a força de seu centro principal, apesar do aparecimento ainda 

incipiente de alguns eixos comerciais. 

 Essas observações tornam possível admitirmos Araçatuba em sua multicentralidade, 

constatando a multiplicação de suas áreas centrais, bem como podemos adotar o conceito de 

policentralidade, ao nos referirmos à diversificação da clientela que consome esses bens e 

serviços, nos diversificados pontos da cidade. Essas mudanças representam alterações 

significativas na constituição da estrutura urbana da cidade, justificando a adoção do conceito 

de reestruturação da cidade e da análise atenta ao processo de fragmentação socioespacial em 

curso, pois, segundo Whitacker (2019, p. 41),  

 

 

A fragmentação socioespacial implica na coocorrência de espaços fortemente 

marcados pela clivagem e determinam um tipo de espaço urbano duplo, com 
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circuitos, fixos e fluxos que pouco se justapõem. [...] A coocorrência é, em 

síntese, a própria policentralidade, indicadora dos processos mais profundos 

de segmentação, como a fragmentação socioespacial. 

 

 

A dispersão da cidade é um tipo de espraiamento que envolve a aglomeração urbana. 

De acordo com Sposito e Sposito (2007), a partir de algumas cidades médias, vem se espraiando 

uma lógica de assentamento de espaços de moradia em municípios vizinhos, conurbados ou 

não, e de novos espaços industriais que se instalam próximos a essas cidades médias. Whitacker 

(2019, p. 18) complementa essa visão quando afirma que 

    

[...] os fluxos dão unidade a esta dispersão que combina, assim, o 

espraiamento de usos, atividades, estabelecimentos, cotidianamente, ligados 

por deslocamentos e práticas espaciais. Não se trata de aglomerações 

formadas exclusivamente pelos deslocamentos pendulares, como definidos 

classicamente, mas de deslocamentos motivados pela disposição em 

municípios diferentes dos espaços de moradia, trabalho, estudo, consumo etc.  

 

 

A dispersão é da ordem das formas espaciais, da morfologia urbana, da disposição dos 

objetos geográficos no território, do tecido urbano. Muitas vezes ocorre junção com outras 

áreas, mas nem sempre. Segundo Whitacker (2019, p. 19), a dispersão da cidade pode ser 

caracterizada pela “junção de áreas contínuas e/ou pela conjunção, por fluxos e deslocamentos, 

de áreas não contínuas, em centros urbanos diferentes”, o que verificamos no caso da “entidade 

urbana Araçatuba-Birigui”.  

Ainda de acordo com Whitacker (2019, p. 19),  

 

 

essas áreas possuem partições político-administrativas, socioeconômicas e/ou 

funcionais, constituindo-se numa entidade espacial estendida, nem sempre 

contínua e potencialmente policêntrica. Assim, e nesse caso, o termo “cidade 

dispersa” comparece apenas metaforicamente como uma “cidade”. Porém, o 

que se tem, de fato, não é uma cidade, mas uma aglomeração urbana com 

novas formas e processos espaciais, notadamente, a difusão do urbano 

extrapolando e/ou se combinando com a dispersão da forma urbana, 

concordando com Sposito (2009b) que propõe a distinção entre difusão e 

dispersão e sua associação, respectivamente, com processos espaciais e 

formas espaciais. 

Tem-se, assim, a constituição de um tecido urbano supramunicipal com 

continuidades e descontinuidades no plano territorial e cuja unidade é dada 

por práticas espaciais e por interações espaciais. Desse modo, a dispersão 

urbana refere-se a um termo cunhado a partir da dimensão imediatamente 

superior à intraurbana. 
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Temos assim que expansão territorial urbana se associa fortemente à dispersão da 

cidade. E ainda segundo Whitacker (2019, p. 20), temos que:  

 

 

[...] a Expansão Territorial Urbana e a Dispersão da Cidade poderiam, assim, 

ser cotejadas com a realidade das Cidades Médias. Trata-se de espaços 

urbanos com singularidades que se vinculam, em especial, a transição de uma 

posição geográfica, historicamente produzida, caracterizada pela centralidade 

exercida numa dimensão e alcance regional, com predominância de uma 

padrão hierárquico do tipo christalleriano, para uma posição geográfica mais 

complexa (WHITACKER & MIYAZAKI, 2013), próprias aos processos de 

reestruturação, reescalonamento e aceleração. Essa complexidade aflui, 

simultaneamente, à ocorrência da primeira, combinando-se lógicas 

hierárquicas, concorrentes e complementares (CAMAGNI, 1993), 

hierárquicas e heterárquicas (SPOSITO & CATELAN, 2014), ou hierarquias 

de centros urbanos e hierarquias de redes urbanas. 

 

 

Entendemos que a análise das diferentes áreas centrais nas cidades de Araçatuba e 

Birigui podem denotar a complexificação de suas estruturas espaciais, com alterações na lógica 

centro-periferia e na constituição da multicentralidade e/ou da policentralidade. Ao 

observarmos Araçatuba e Birigui em seus recortes intraurbanos, compreendemos processos 

inerentes à natureza da cidade: concentração e centralização. Assim, esse recorte intraurbano 

possibilita enxergarmos rebatimentos mais amplos, resultado de movimentações dessas cidades 

na rede urbana. 

Nosso estudo acerca da complexificação das estruturas espaciais em Araçatuba e em 

Birigui passa pelo entendimento das relações existentes entre os centros dessas cidades em sua 

estrutura intraurbana, por meio da análise de seus conteúdos, expressos pelas atividades de 

comércios e serviços, concentração e quantidade de estabelecimentos, além de seu alcance 

espacial. Daí a importância das entrevistas com os citadinos o que, em conjunto com os demais 

dados e levantamentos de campo, proporcionou-nos entender aspectos acerca da distribuição 

espacial; quantidade e qualidade de estabelecimentos de comércios e serviços; e práticas 

espaciais de consumo dos citadinos.  

O que constatamos em Araçatuba foi que a perspectiva do centro principal se combinou 

aos processos de multicentralidade e de policentralidade, o que possibilitou que avançássemos 

na reflexão sobre a complexificação das estruturas espaciais e processos de diferenciação, 

segregação e fragmentação socioespaciais.  
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O que percebemos em Birigui foi a presença de um forte centro consolidado que, pela 

ausência de outras centralidades marcantes, faz com que a cidade se constitua como de estrutura 

monocêntrica, relacionando-se fortemente à multicentralidade e policentralidade percebidas em 

Araçatuba, estabelecendo relações para além da escala intraurbana. Essa análise é 

fundamentada em Sposito (2013b, p. 46), quando afirma que: 

 

 

[...] para compreender transformações e permanências nos centros urbanos das 

cidades [centros das cidades], é preciso trabalhar com a articulação entre 

escalas, relacionando diversos planos, desde o nível de sistemas urbanos, 

passando pelas redes e aglomerações urbanas, até os mais imediatos, ou seja, 

os espaços das cidades, todos eles, em alguma medida, articulados com a 

escala internacional (SPOSITO, 2013b, p. 46). 

 

 

Segundo Whitacker (2019), a fragmentação socioespacial associa-se à policentralidade 

e às novas formas de mobilidade no espaço urbano, cada vez mais desiguais.  

 

Se podemos compreender a fragmentação socioespacial como a conjunção de 

duas tendências opostas e complementares, ainda que contraditórias, a 

polarização e o distanciamento, a centralidade que destes decorrem seria 

marcada pela ocorrência de centros na cidade com características que seriam 

predominantemente caracterizadas pela diferença, a ser vivida por citadinos 

de distintas partes da cidade e de outras cidades (WHITACKER, 2019, p. 45). 

 

 

Como a policentralidade constitui-se também pela descontinuidade do tecido urbano, 

gerando ‘morfologias menos integradas territorialmente’ (SPOSITO e GÓES, 2013, p. 299), a 

policentralidade apresenta-se como partícipe do processo da fragmentação socioespacial. 

Apontamos, a seguir, algumas tendências que conformam a fragmentação socioespacial nas 

cidades, de acordo com Sposito (2017, p. 675): 

 

a) crescimento da implantação de espaços residenciais fechados, revelando a 

substância da segregação contemporânea, expressa como autossegregação; b) 

afastamento espacial dos mais pobres, processo que já é marca das cidades 

brasileiras, mas que se radicaliza em decorrência dos programas de produção 

de habitação de interesse social e das escolhas espaciais feitas pelo poder 

público; c) além de separação, oposição entre os espaços residenciais dos mais 

ricos e os dos mais pobres, tanto por meio da distância física entre eles, como 

por intermédio das barreiras e controles materiais e imateriais que asseguram 

a tal separação de natureza socioespacial e todos os tipos de clivagens dela 

decorrentes; d) combinação paradoxal entre maiores desigualdades 

socioespaciais, na escala da cidade, e maiores homogeneidades sociespaciais 



238 
 

na escala dos setores que a compõem, um dos elementos da estrutura 

fragmentada que a caracteriza; e) contradição entre melhoria das condições 

socioeconômicas para o consumo e diminuição das condições de acesso ao 

espaço urbano, revelada pelas distâncias entre os espaços de moradia e os de 

consumo; f) descentralização com recentralização, como as novas áreas 

comerciais e de serviços indicam, por meio das dinâmicas que combinam, nas 

cidades estudadas, aprofundamento da divisão econômica do espaço (maior 

especialização) e da divisão social do espaço (maior separação socioespacial, 

agora também, nos espaços de consumo); g) maior distinção entre as práticas 

espaciais associadas ao consumo, segundo classes sociais, faixas etárias, 

grupos e indivíduos, mas não como, necessariamente, possibilidades de 

liberdade e autonomia, pois representam muito mais o resultado dos interesses 

das empresas de compor nichos de consumo e de delimitar espaços para tal, 

cada vez mais designativos de distinção social; h) sobreposição de estruturas 

espaciais centro – periféricas, característica das cidades latinoamericanas, por 

estruturas espaciais mais complexas, multi(poli)cêntricas, porque as escolhas 

espaciais das grandes empresas assim o desenham, mas também porque as 

práticas espaciais dos consumidores sobre o projeto de cidade que se quer 

impor, rabiscam suas escolhas, reafirmando os interesses daquelas, mas 

também anunciando seus desejos, mais e mais, associados ao consumo, não 

apenas de bens e serviços, mas também dos lugares onde eles se realizam.  

 

 

Segundo Whitacker (2019), a conformação de novas áreas centrais, que resultam em 

extensão do tecido urbano e em clivagem socioespacial, contribuem para quadros de possível 

fragmentação socioespacial. Para Whitacker (2019, p. 44), a fragmentação socioespacial pode 

ser entendida como um quadro resultante do aprofundamento da segregação socioespacial, mas 

se distingue   

 

[...] por se caracterizar pela apropriação, uso e consumo em e de determinados 

espaços exclusivos, não apenas de moradia, mas também consumptivos e, em 

especial, de socialização restrita e seletiva, paradoxalmente, em espaços 

privados. Segundo Sposito e Góes (2013), a combinação da autossegregação 

e da segregação imposta confluem para o quadro de fragmentação 

socioespacial. 

 

 

Para Sposito (2013a, p. 142), a tendência à fragmentação na escala da cidade “não pode 

ser compreendida fora de suas relações com a escala urbana, que exige relações em múltiplas 

escalas e, tampouco, pode ser descontextualizada da sociedade que as enseja”. E Sposito (2019) 

constata, por meio dos estudos empreendidos em seis cidades médias objetos de suas pesquisas 

nos últimos anos, que a chegada de grandes capitais nacionais e internacionais reforça as formas 

de separação, com aprofundamento da segregação socioespacial, incluindo a autossegregação 

e a ocorrência de dinâmicas de fragmentação socioespacial. A chegada desses capitais nacionais 

e internacionais apresenta as seguintes características: 
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1) reforço das centralidades historicamente estabelecidas, com destaque para 

o centro principal; 2) novas escolhas espaciais que redefinem a centralidade 

urbana, tanto na escala da cidade como na escala interurbana, recaindo sobre 

shopping centers e eixos de grande circulação. Essas dinâmicas ganham 

particularidades nas cidades médias, tendo em vista, ao menos, dois processos: 

a) As escolhas das empresas interferem nas práticas espaciais dos citadinos 

que se deslocam, progressivamente, a distâncias maiores para aceder a grandes 

superfícies comerciais e/ou aos espaços de maior prestígio social, seja porque 

se associam a shopping centers, seja porque se destacam pelas marcas que 

representam na economia globalizada; b) São menores as distâncias 

percorridas pelos consumidores do que as observadas em metrópoles e isso 

possibilita que as escolhas espaciais de consumo em espaços considerados de 

grande prestígio social sejam feitas por parcelas maiores da sociedade, 

incluindo a classe média (SPOSITO, 2019, p. 13).  

 

 

Whitacker (2019, p. 44), por sua vez, entende que a fragmentação socioespacial implica 

em dois processos:  

 

a) polarizações socioespaciais acentuadas (Prévôt-Schapira, 2000), ou 

agrupamentos de indivíduos, portadores de uma identidade comunitária, em 

espaços apropriados de maneira exclusiva (Navez Bouchanine, 2002); 

b) polarização e exclusividade de um grupo em uma porção do território 

citadino caracterizada por um distanciamento das demais áreas, podendo, 

assim, a cidade fragmentada possuir uma dimensão formal marcada pela 

expansão e dispersão.  

 

 

Segundo Whitacker (2019, p. 46), “a avaliação do processo de fragmentação 

socioespacial em cidades médias brasileiras implica em sua associação à complexificação das 

estruturas espaciais destes tipos urbanos”. E ainda de acordo com esse autor, essa 

complexificação dá-se de maneira complementar entre a expansão territorial urbana e a 

dispersão da cidade, associadas à:  

 

a.1) fragmentação da forma urbana e sua relação dialética com a processos 

exacerbados e intensos de diferenciação socioespacial  

a.2) própria necessidade de revisão dos recortes a serem operados na análise 

urbana das cidades médias que podem implicar na avaliação da Cidade Média 

como entidade espacial ocorrente na escala imediatamente supraurbana, a da 

aglomeração urbana, o que já vem comparecendo em estudos oficiais 

brasileiros (WHITACKER, 2019, p. 46). 

 

 

Sposito (2015) aponta que a concentração espacial foi a expressão das cidades, desde a 

origem do que entendemos como cidade. Entretanto, alerta para a tendência atual à dispersão 
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dos tecidos urbanos e nos orienta a observar quais aspectos podem gerar formas urbanas 

dispersas, alimentando processos de urbanização difusa. 

 

 

[...] é evidente a tendência à dispersão dos tecidos urbanos, da qual resulta a 

paradoxal combinação entre aumento absoluto e relativo da população urbana 

e diminuição da densidade urbana, seja tomando cada núcleo urbano em si, 

seja considerando as múltiplas formas e intensidades de aglomeração urbana 

tão próprias do processo de urbanização, sobretudo a partir do século XX. Não 

é difícil constatar que esse espraiamento foi possível em decorrência da 

ampliação das formas de transporte, com destaque para o automotivo, e sua 

combinação com as novas tecnologias de informação. [...] É preciso observar, 

de um lado, o aprofundamento dos interesses fundiários, imobiliários, 

industriais e financeiros que orientam a produção do espaço urbano sob o 

modo capitalista de produção. De outro, é fundamental considerar que a 

urbanização da sociedade expressa e determina novas práticas socioespaciais 

que reafirmam essa dispersão, sob a forma de uma difusão urbana que pode 

ser pensada: - em múltiplas escalas, da cidade à região e ao país, no âmbito da 

rede de cidades e entre redes de cidades; - como ampliação dos valores e 

práticas que orientam as visões de mundo que estão no substrato de nossas 

escolhas espaciais; - sob a perspectiva de articulação entre o rural e o urbano, 

tanto quanto de interpenetração entre a cidade e o campo; - enquanto formas 

de uso do tempo e definição de temporalidades que se sobrepõem, combinam-

se e entram em conflito (SPOSITO, 2015, p. 2). 

 

 

Sposito (2015, p. 4) coloca algumas questões muito pertinentes que devem ser 

formuladas para compreender o mundo urbano na atualidade: 

 

. As novas formas de assentamento humano, progressivamente mais dispersas, 

podem ainda ser conceituadas como cidade? 

. A centralidade, traço indelével da cidade, desdobra-se, implode, ou seus 

conteúdos se redefinem? 

. As práticas socioespaciais alteram-se, em função do espraiamento urbano, e 

revelam a tendência de individuação que marca a sociedade contemporânea? 

. As novas formas de segmentação socioespacial concernentes a esse 

espraiamento geram aumento dos processos de segregação? Em que medida 

determinam processos mais complexos como o de fragmentação 

socioespacial? 

 

 

A estes oportunos questionamentos de Sposito (2015), acrescentamos a preocupação de 

Reis Filho (2015) em elucidar as questões fundamentais sobre a terminologia acerca do conceito 

de dispersão urbana: 
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Devemos esclarecer que o conceito de dispersão urbana não se refere a uma 

característica das formas urbanas ou a uma forma específica de tecido urbano. 

Refere-se, de fato, a uma relação, a uma escala de concentração, comparando 

o grau de densidade de uma área, em dois momentos diferentes, ou 

comparando-a com outra, mais ou menos adensada. Dispersar significa 

estabelecer uma área com menor adensamento urbano. Não é a identificação 

de uma particularidade constitutiva do processo, que seria designada por um 

substantivo. É uma diferença entre duas formas, designadas por um adjetivo. 

Sob outra perspectiva, é um processo de esgarçamento ou de concentração, 

que designamos por um verbo (REIS FILHO, 2015, p. 93). 

 

 

Para o registro de um processo complexo e de grande abrangência, e ainda com atenção 

às questões de ordem conceituais, Reis Filho (2015, p. 95), julga ser mais efetiva a utilização 

do “conceito de urbanização do que o de cidade, porque focaliza a dinâmica, a mudança, não 

uma forma estática, um objeto”. E o autor continua: “para nós, o importante é encontrar um 

conceito mais abrangente, que possa se referir ao conjunto das cidades, aglomeradas ou não, 

como um sistema, tanto quanto à mudança, como parte de um processo”.  

Reis Filho (2015, p. 96) define aglomeração urbana “como um conjunto de núcleos 

intimamente associados entre si, mantendo relações cotidianas características, até 

recentemente, de um único centro urbano. As formas dessas relações variam, mas são sempre 

intensas e constitutivas da vida cotidiana, seja em relação à produção, seja em relação à vida 

social”. 

Assim como Reis Filho (2015), Catalão (2015) também aponta a importância de 

entendermos a cidade e o urbano, em toda a sua abrangência. Para esse autor, “cidade e urbano 

não são, nem na realidade, nem como conceito, perfeitamente coincidentes”: 

 

A primeira persiste como forma de assentamento humano com predominância 

de concentração e densidade elevada – de pessoas, de bens, de infraestruturas, 

de objetos técnicos etc. –, tendendo à dispersão das periferias, nos casos de 

ocupação pretérita do núcleo central, ou à dispersão completa, quando a 

ocupação é mais recente. O segundo, por sua vez, diz respeito a um modo de 

vida, incluídos aí valores, símbolos, pensamentos e práticas. A urbanização 

concerne, portanto, mais ao urbano do que à cidade, ainda que ambos não se 

desvinculem (CATALÃO, 2015, p. 253). 

 

 

Pensando no espaço urbano, os processos de dispersão urbana estão alterando a 

morfologia urbana tradicional, gerando novas centralidades e novas periferias. Segundo Soares 

(2006, p. 347), verificamos, nos últimos anos 
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[...] um novo dinamismo socioespacial das aglomerações polarizadas por 

cidades médias (entre 200 mil e 1 milhão de habitantes) do interior do país. 

Com as economias dos núcleos metropolitanos cada vez mais vinculadas aos 

serviços e às atividades de gestão, as cidades médias estão assumindo o papel 

de centros industriais. Na última década, a indústria brasileira cresceu nas 

cidades médias e nas franjas perimetropolitanas, convertendo esses territórios 

em polos de atração de migrações internas e inter-regionais. 

 
 
 

A reestruturação urbana está na base da produção de um “novo cenário territorial” 

constituído por um tecido urbano estendido que envolve “cidades grandes e pequenas, 

povoados, pedaços do campo e metrópoles em uma mesma lógica de desregulação” (Amendola, 

2000, p. 24). Precedo Ledo (2004), por seu turno, designa a “cidade regional difusa” como um 

modelo que integra cidade e campo em “comunidades territoriais organizadas em rede”, a partir 

das quais um modelo de desenvolvimento integrado opera mediante cooperação e 

complementaridade. 

Pensamos que a “entidade urbana Araçatuba-Birigui”, nesse momento de continuidade 

territorial em formação e diante desse quadro de crescimento urbano, integração econômica e 

funcional entre as cidades, pode ser considerada uma forma espacial emergente, enquadrando 

a integração funcional e espacial dessas cidades nos processos de “desconcentração”, 

“reestruturação espacial” e de “dispersão urbana”.    

Sobre as características de uma aglomeração como essa que se delineia na “entidade 

urbana Araçatuba-Birigui”, embasamo-nos em Soares (2006, p. 360) quando este autor afirma 

que 

 

[...] essa estrutura reflete a territorialidade difusa da aglomeração, inserindo-a 

nas novas tendências da urbanização, características de um território adaptado 

à fase de acumulação flexível do capital – como propõem Dematteis (1998 e 

2002) e Ascher (2010[2000]) - e que instigam uma revisão dos conceitos 

definidos da localidade tal como indica Alain Bourdin (2001). 

 

 

Entendemos que, nas cidades de Araçatuba e de Birigui, há processos de diferenciação 

socioespacial que tem se tornado mais exacerbados, podendo ser identificada a fragmentação 

socioespacial. Deduzimos ainda que a distensão do tecido urbano desses dois municípios em si, 

como também sua perspectiva na aglomeração urbana, é uma forma espacial associada à 

fragmentação socioespacial. Depreendemos que a ocorrência de várias áreas centrais e a 

constituição dessas áreas centrais com aspectos de multicentralidade e policentralidade, no caso 

de Araçatuba, são indicadores de um processo de fragmentação socioespacial em curso, 
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aspectos que se somam às nossas constatações acerca da localização e tipologia dos espaços de 

moradia, bem como das pesquisas que empreendemos sobre as práticas espaciais dos citadinos.  

Entendemos ainda que a dispersão urbana observada na “entidade urbana” Araçatuba-

Birigui ocorre como um processo de “concentração urbana de escala microrregional”, que se 

dá, tal como propõe Reis Filho (2015, p. 94), “nas áreas em que ocorrem as mudanças nas 

formas de produção, mas principalmente nas formas de consumo, com a adoção de modos de 

vida metropolitanos”, com “a descentralização das unidades industriais, de comércio e de 

serviços, além da de áreas residenciais”. 

Catalão (2015, p. 255) afirma que dispersão urbana não pode ser confundida com 

crescimento urbano, ainda que não o exclua, e identifica as principais características acerca da 

dispersão urbana: 

 

[...] crescimento territorial e populacional, com preponderância do primeiro 

em relação ao segundo; relação entre densidade e compacidade das 

construções, no âmbito da relação centro-periferia; ruptura da continuidade 

territorial urbana, indicando a produção de vazios; intensificação da 

diferenciação socioespacial. 

 

 

Catalão (2015) também lembra que atualmente é insuficiente pensar na hierarquia para 

identificar cidades pequenas, médias e metrópole, pois precisamos compreender as relações 

existentes entre as cidades, nas redes urbanas. Assim,  

 

[...] fazer referência às relações entre as cidades como “relações interurbanas” 

pode ser tão inadequado quanto o uso da expressão “espaço intraurbano” o é 

para qualificar a cidade em suas dinâmicas internas ou o emprego do termo 

“periurbano” em referência aos espaços transitórios situados nas bordas do 

tecido urbano consolidado. Todas essas expressões, além de não abarcarem a 

complexidade escalar que envolve a relação cidade-urbano hoje, ratificam 

uma suposta coincidência completa entre ambos, o que precisa ser superado. 

O advento de uma urbanização difusa (SPOSITO, 2009b), da qual a dispersão 

urbana é parte formal e processual, trouxe consigo um aumento da 

diferenciação socioespacial que indica as variações escalares como produção, 

ou seja, há uma ruptura das escalas tradicionalmente estabelecidas de espaço 

urbano e rede urbana, que são redefinidas (CATALÃO, 2015, p. 259). 

 

 

Catalão (2015, p. 270) indica ainda a “noção de continuidade espacial urbana como 

impeditiva à dissolução da vida urbana num contexto em que a forma urbana tradicional está 

se dissolvendo”. Sposito (2004a), por sua vez, afirma que a morfologia da cidade vem se 
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tornando mais complexa, com o avanço da descontinuidade territorial sendo ampliado pela 

evolução tecnológica. 

 

Com efeito, muitas vezes, a descontinuidade territorial é possível porque a 

continuidade espacial se fortalece por meio de ampliação de infraestruturas de 

circulação e comunicação (sistema viário, sistema de fornecimento de água ou 

captação de esgotos, redes de telefonia, televisão e internet etc.) e pela difusão 

do acesso aos equipamentos que possibilitam os deslocamentos e os contatos 

(veículos automotivos, antenas, microcomputadores etc.). Quando essas duas 

dinâmicas – descontinuidade territorial e continuidade espacial – ocorrem 

simultaneamente e se articulam, pode se reconhecer, no plano da forma 

urbana, a constituição de rupturas no tecido urbano e, no plano das dinâmicas 

e processos, a realização da integração espacial (SPOSITO, 2004, p. 204). 

 

 

Sposito (2013a, p. 136) também aponta que  

 

 

[...] as descontinuidades, tanto espaciais como temporais que um dado fato, 

dinâmica ou processo expressam, não se observam apenas no plano das 

relações espaciais, mas também e, por essa razão, no plano das formas 

espaciais, uma vez que a cidade perde progressivamente sua unidade espacial 

e os conteúdos que lhes são designativos. Isso ocorre tanto porque a cidade se 

expandiu e se aglomerou [...] como pelo fato de que as descontinuidades 

territoriais do tecido urbano estabelecem-se, mesmo em áreas urbanas que não 

vivem dinâmicas de aglomeração, porque as condições de circulação assim 

possibilitam e, sobretudo, porque os interesses fundiários e imobiliários assim 

as promovem. 

 

 

Avaliamos as relações que ocorrem na “entidade urbana” Araçatuba-Birigui, por meio 

das análises empreendidas acerca da dispersão das cidades e da expansão territorial urbana; da 

multicentralidade e da policentralidade; das mudanças em curso no par centro-periferia; além 

da avaliação das distâncias e justaposições dos diferentes sujeitos dessas cidades, quadro que 

nos sugere um processo de reestruturação da/na cidade de Araçatuba e um processo de 

reestruturação urbana; além de um processo de fragmentação socioespacial em curso. Ao 

constatar tal quadro, urge pensarmos em alternativas para, senão barrar completamente esse 

processo, mitigar os efeitos futuros do aumento das desigualdades socioespaciais nestas 

cidades. 
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5. O DEVIR: PRINCÍPIOS PARA CIDADES MENOS DESIGUAIS   

 

As desigualdades socioespaciais marcam a urbanização nas cidades brasileiras, 

revelando e reproduzindo a nossa trajetória de injustiças e iniquidades econômicas, políticas, 

sociais e culturais. Considerando esse pressuposto como um quadro geral e com base em 

pesquisas realizadas pelo GAsPERR, da FCT/UNESP, empreendemos este estudo com o intuito 

de analisar particularidades da urbanização contemporânea nas cidades de Araçatuba e de 

Birigui, cuja origem e desenvolvimento associam-se à articulação entre economia cafeeira, 

pecuária, cana de açúcar, industrialização e crescimento do setor terciário, na perspectiva de 

compreender que papéis se mantiveram nessas cidades e quais se modificaram, ainda que as 

funções regionais tenham, em grande parte, mantido-se. 

O objetivo da pesquisa que embasa esta tese foi estudar as transformações urbanas em 

Araçatuba e em Birigui a partir da observação das lógicas econômicas e das práticas espaciais, 

orientadas por novas formas de consumo, investigando a complexificação das estruturas 

espaciais dessas duas cidades, por meio da análise de seus centros, das centralidades que 

constituem e exercem, da expansão territorial urbana, bem como da avaliação de presumidos 

processos de segregação e fragmentação socioespaciais, a partir de um conjunto de mudanças 

na economia e na sociedade contemporâneas. 

Para tanto, foi importante estudarmos o papel que desempenham os novos produtos 

imobiliários, sobretudo os espaços residenciais fechados, bem como as dinâmicas dos mercados 

imobiliários e das terras urbanas, suas escolhas locacionais e de que modo isso orienta e redefine 

a produção do espaço urbano. Verificamos que a entrada de capitais nacionais e internacionais, 

assim como em pesquisas anteriormente empreendidas em outras cidades médias, evidencia 

duas características apontadas por Sposito (2019, p. 7):  

 

1) reforço das centralidades historicamente estabelecidas, com destaque para 

o centro principal; 2) novas escolhas espaciais que redefinem a centralidade 

urbana, tanto na escala da cidade como na escala interurbana, recaindo sobre 

shopping centers e eixos de grande circulação. 

 

 

Nosso percurso nesta pesquisa levou-nos a constatar, no âmbito das cidades de 

Araçatuba e de Birigui, a existência de desigualdades socioespaciais que têm se revelado em 

muitas outras pesquisas que vêm sendo desenvolvidas na esfera da Geografia Humana, 

desigualdades percebidas por processos de diferenciação socioespaciais e aprofundadas pela 
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segregação socioespacial. As escolhas locacionais das empresas interferem nas práticas 

espaciais dos citadinos e reforçam as formas de separação entre as pessoas, com 

aprofundamento da segregação socioespacial, o que inclui autossegregação e dinâmicas de 

fragmentação socioespacial.  

Mas previamente, antes de delinearmos princípios que poderiam tornar Araçatuba e 

Birigui cidades menos desiguais, esta tese apontou alguns aspectos que retomamos nesse 

momento, à guisa de conclusão. 

Esta tese demonstrou, como resposta à primeira hipótese esboçada, que os agentes 

econômicos e políticos foram operando mudanças na estrutura da cidade, intensificando 

processos de diferenciação e desigualdades socioespaciais, o que pôde ser observado por meio 

das seguintes constatações: 

1. O MultiShop e o Araçatuba Shopping foram lançados e construídos por capitais 

locais que comercializam os espaços internos de suas lojas. No entanto, com o Shopping Praça 

Nova Araçatuba essa dinâmica deu-se de um modo diferente, havendo uma junção de agentes 

locais, relativos à propriedade da terra, e capitais externos, referentes à incorporação do 

empreendimento. Pela localização do Shopping Praça Nova Araçatuba, defronte à Rodovia 

Marechal Cândido Rondon, e por conta do pouco oferecimento de alternativas no transporte 

público, há uma menor prevalência de pessoas de mais baixa renda frequentando-o.  

2. Terras “rurais” foram sendo transformadas em “urbanas” por meio de processos 

que levaram espaços rurais com baixo valor agregado a se converter em espaços urbanos, com 

elevado valor de troca. Esse processo, que era mais visível em relação à periferização dos mais 

pobres, vem se apresentando agora a partir de novas áreas urbanas que vão sendo incorporadas, 

justapondo ricos e pobres, combinando a desigualdade com uma relativa proximidade 

geográfica. É emblemática a ampliação do perímetro urbano que houve em Birigui por meio da 

Lei Complementar no. 81, de 25 de maio de 2017, a partir da qual “o Bairro Guatambu ficou 

estabelecido como Zona Urbana do Município de Birigui”, apesar de ser uma área não contígua 

ao perímetro urbano do município. Esse espraiamento não foi uma ação para se evitar a 

concentração excessiva nas parcelas mais consolidadas do espaço urbano ou algo orientado por 

diretrizes do planejamento urbano, mas é uma ação que leva à diferenciação socioespacial. Essa 

nova área do perímetro urbano de Birigui, com sua forma geométrica curiosa, ocorre 

concomitantemente à manutenção de vazios urbanos na cidade, e numa localidade reconhecida 

pela ocorrência de muitos espaços residenciais fechados, tanto em Birigui quanto na divisa com 

o município de Araçatuba. Mostramos que, atualmente, quatorze espaços residenciais 

horizontais fechados encontram-se em fase de projetos na Rodovia Senador Teotônio Vilela, 
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denotando o forte processo de continuidade territorial em curso. Notamos ainda que, dentre 

esses vários projetos de loteamentos em andamento, oito estão previstos para ter sua localização 

em áreas ainda não abarcadas como urbanas, o que corrobora a tese de que os limites dos 

perímetros urbanos vão se alargando conforme os interesses econômicos colocados pelos 

agentes privados de produção do espaço urbano: incorporadoras, construtoras e investidores; e 

validada pelo poder público municipal, nos âmbitos legislativo e executivo. 

3. Os setores norte e noroeste de Araçatuba apresentaram as maiores taxas de 

crescimento populacional do município nos últimos anos, o que ocorreu a partir da construção 

de casas do PMCMV, mas também a partir de um processo de expansão que vem apresentando 

novos espaços horizontais residenciais fechados nessa localidade. Há uma gleba muito grande 

no setor norte do município que se mantém não edificada há anos e é utilizada para a pecuária, 

enquanto áreas situadas mais ao norte dela começaram a ser loteadas a partir da década de 1990, 

em um contínuo processo de expansão. Percebemos que a expansão do tecido urbano não ocorre 

apenas com continuidade territorial e os vazios urbanos são um exemplo disso. A urbanização 

brasileira vem mostrando uma tendência à expansão territorial urbana atrelada a processos de 

dispersão da cidade, com a conformação de tecidos urbanos dispersos e/ou descontínuos, com 

a noção de tecido urbano não mais sendo aplicada a uma mancha contínua que envolva mais de 

um município, mas também à descontinuidade territorial dessas manchas, quando são 

conformadas pelos fluxos. Esse espraiamento parece motivado como ação de diferenciação 

socioespacial. 

4. Há um outro eixo de expansão estabelecido na Rodovia Senador Teotônio Vilela, 

setor sudeste do município de Araçatuba, onde a ocupação é composta majoritariamente de 

espaços residenciais horizontais fechados. A expansão territorial urbana vem se apresentando 

mais forte nos setores norte e oeste de Birigui, com ênfase no trecho que interliga esse município 

a Araçatuba, expansão que denota processos de diferenciação e segregação socioespaciais. 

Atualmente, há a confluência de um grupo social e economicamente privilegiado que se 

concentra entre Araçatuba e Birigui, com muitas construções de espaços residenciais fechados 

de alto padrão naquele setor.   

5. Muitos novos espaços residenciais horizontais fechados foram construídos desde 

a década de 1990 no setor norte do município de Birigui. E, atualmente, vários loteamentos 

abertos populares vêm sendo construídos, contíguos aos espaços residenciais fechados de alto 

padrão, denotando um processo de contiguidade, sem continuidade. Aí estão postas duas 

características da ‘cidade fragmentada em construção’:   
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[...] o aparecimento de ‘enclaves socialmente dissonantes no seio de 

tecidos com certa homogeneidade morfossocial’, havendo ‘contiguidade sem 

continuidade’; 4) o aumento dos ‘fluxos complexos que cruzam o território’, 

dissociando-os das áreas por onde passam (fluxos materiais e imateriais) de 

outras áreas.” (SPOSITO et al 2018, p. 6). 

 

Essa contiguidade sem continuidade pôde ser observada por meio do exemplo das 711 

casas que serão construídas em Birigui, contíguas aos espaços horizontais residenciais fechados 

de alto padrão; e com o exemplo do bairro Alvorada, um local de moradia de pessoas de mais 

baixa renda, implantado em Araçatuba desde a década de 1950 e que mais recentemente viu 

aparecer novas vizinhanças, como os espaços horizontais residenciais fechados Alphaville e 

Royal Boulevard.  

6. Percebemos que Araçatuba apresenta loteamentos mais recentes em todas as 

suas áreas periféricas, formando um “anel completo”. Em Birigui, a partir de um recorte mais 

recente, só vemos loteamentos na parte mais próxima a Araçatuba, formando um “semiarco” 

na parte noroeste da cidade. Entendemos que essa característica revela processos de 

desigualdade socioespaciais, mais evidentes ao compararmos as duas cidades em conjunto.  

No caso de Araçatuba, verificamos vetores de crescimento urbano ao norte, sul e sudeste 

da cidade, mais relacionados com setores de maior renda. Mas também temos vieses de 

crescimento ao norte e a noroeste ligados aos setores de mais baixa renda, tanto com 

loteamentos populares de promoção estatal (PMCMV), como naqueles de iniciativa privada. 

Atualmente, o setor sudeste concentra os principais empreendimentos imobiliários de alto 

padrão, justamente no trecho que interliga Araçatuba e Birigui. 

Em Birigui, conformam-se vetores de crescimento ao norte e a oeste da cidade, com o 

setor norte mesclando espaços residenciais horizontais fechados de alto padrão, com 

loteamentos abertos populares. No setor oeste da cidade, predominam os já citados 

empreendimentos imobiliários de alto padrão, no “caminho” para Araçatuba.  

A análise dos mapas da exclusão/inclusão social sugeriu alguns elementos comuns na 

configuração territorial das desigualdades em Araçatuba e em Birigui. De um lado, a dispersão 

dos setores de exclusão e na maior parte dos casos as distâncias espaciais entre eles e, de outro, 

a concentração e proximidade dos setores de inclusão; a presença quase completa de setores 

intermediários entre os de exclusão e inclusão, funcionando como “anteparos”; a presença 

também marcante dos setores de inclusão nas ou próximos das áreas centrais de cada cidade; e 

os setores de exclusão nas áreas mais distantes. Observamos, ainda, como nesse intervalo de 

dez anos foi se conformando um setor de alto padrão no trecho que interliga as duas cidades. 

Assim, foi possível perceber o quanto, em cada uma dessas cidades, convivem distanciamentos 



249 
 

socioespaciais como elementos estruturadores do espaço e, por consequência, orientadores de 

suas dinâmicas.  

7. Agentes públicos e privados discutem junto à subsidiária da Nestlé Brasil, a 

implantação da continuação da Avenida Brasília, importante eixo comercial da cidade de 

Araçatuba em direção ao setor sul da cidade. A discussão gira em torno da utilização de terras 

que se encontram dentro da propriedade da Nestlé Brasil. Outra via de ligação já anunciada pela 

Prefeitura Municipal de Araçatuba, localiza-se entre as rodovias Marechal Cândido Rondon e 

Senador Teotônio Vilela. Nossas análises indicam que essas obras de incremento no sistema 

viário visam atender às demandas apresentadas pela implantação dos novos espaços 

residenciais horizontais fechados. 

 

Esta tese identificou, em resposta às hipóteses dois e três, um processo de fragmentação 

socioespacial nas cidades de Araçatuba e Birigui, a partir da ocorrência de processos de 

segmentação socioespacial mais exacerbados. Demonstrou ainda que a dispersão do tecido 

urbano desses municípios apresenta-se como um processo espacial associado à fragmentação 

socioespacial, o que foi constatado por meio das questões apresentadas a seguir: 

1. Nas cidades de Araçatuba e de Birigui há processos de diferenciação 

socioespacial que vem se tornando mais exacerbados. Deduzimos que a distensão do tecido 

urbano desses dois municípios, bem como sua perspectiva na aglomeração urbana, seja uma 

forma espacial associada à fragmentação socioespacial. Depreendemos que a ocorrência de 

várias áreas centrais e a constituição dessas áreas centrais com aspectos de multicentralidade e 

policentralidade, no caso de Araçatuba, são indicadores de um processo de fragmentação 

socioespacial em curso, aspectos que se somam às nossas constatações acerca da localização e 

tipologia dos espaços de moradia, bem como das pesquisas que empreendemos sobre as práticas 

espaciais dos citadinos. Em Araçatuba, percebemos a manutenção da hierarquia por conta da 

concentração de estabelecimentos e diversidade de atividades em seu centro principal (e 

consolidado). Por outro lado, princípios de hierarquia combinam-se com outros não 

hierárquicos. Ou seja, há uma estrutura espacial complexa em Araçatuba, combinando a 

multicentralidade (muitas áreas centrais) e a policentralidade (áreas centrais qualitativamente 

diferentes).  

2. O crescimento da implantação de espaços residenciais fechados em Araçatuba e 

em Birigui, revelando a substância da segregação expressa como autossegregação. 

3. O afastamento espacial dos mais pobres, o que, no caso de Araçatuba, verifica-

se nos vetores de crescimento urbano ao norte e a noroeste ligados aos setores de mais baixa 
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renda, tanto com loteamentos populares de promoção estatal (PMCMV) quanto com aqueles de 

iniciativa privada. Em Birigui, o setor norte mescla espaços residenciais horizontais fechados 

de alto padrão, com loteamentos abertos populares. Estes estão mais presentes no setor sudeste 

do município. A análise dos mapas da exclusão/inclusão social sugeriu elementos comuns na 

configuração territorial das desigualdades em Araçatuba e em Birigui: a dispersão dos setores 

de exclusão e na maior parte dos casos as distâncias espaciais entre eles; a concentração e 

proximidade dos setores de inclusão; a presença de setores intermediários entre os de exclusão 

e inclusão, funcionando como “anteparos”; a de setores de exclusão nas áreas mais distantes. 

4. A oposição entre os espaços residenciais dos mais ricos e os dos mais pobres 

existe tanto por conta da distância física entre eles, quanto pelas barreiras e controles que 

asseguram a tal separação de natureza socioespacial.  Em Araçatuba, o setor norte do município 

é marcado pela presença de loteamentos horizontais residenciais fechados de alto padrão, no 

entanto, sua vizinhança compreende o bairro Jardim das Oliveiras, bem como outros 

loteamentos populares. Também verificamos em Araçatuba a localização maciça dos 

loteamentos destinados ao PMCMV no setor noroeste do município, “separados da cidade” pela 

Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, caso dos bairros Porto Real e Águas Claras. Em 

Birigui, a maior parte dos loteamentos populares encontra-se no setor sudeste do município. 

Em contraposição, vemos a alta exclusividade dos espaços fechados residenciais na Rodovia 

Senador Teotônio Vilela, eixo de ligação entre Araçatuba e Birigui.  

5. Entendemos que a fragmentação socioespacial pode ser entendida como um 

quadro resultante do aprofundamento da segregação socioespacial, que se distingue pelo uso e 

consumo em e de determinados espaços exclusivos não apenas de moradia, mas também de 

consumo restrito e seletivo. Nossas entrevistas com citadinos araçatubenses e biriguienses 

mostraram que as pessoas mais pobres fazem suas compras no centro consolidado de Araçatuba, 

enquanto as pessoas mais ricas compram menos em Araçatuba, tendo como práticas as compras 

em estabelecimentos na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo ou até mesmo em viagens 

internacionais.  

6. Partindo-se do pressuposto de que o processo de fragmentação socioespacial em 

cidades médias brasileiras associa-se à complexificação de suas estruturas espaciais, a análise 

das diferentes áreas centrais nas cidades de Araçatuba e Birigui denota a complexificação de 

suas estruturas espaciais, com alterações na lógica centro-periferia e na constituição da 

multicentralidade e da policentralidade. Nosso estudo acerca da complexificação das estruturas 

espaciais em Araçatuba e em Birigui passou pelo entendimento das relações existentes entre os 

centros dessas cidades em sua estrutura intraurbana, por meio da análise de seus conteúdos, 
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expressos pelas atividades de comércio e serviços, concentração e quantidade de 

estabelecimentos, além de seu alcance espacial. Daí a importância das entrevistas com os 

citadinos o que, em conjunto com os demais dados e levantamentos de campo, proporcionou-

nos entender aspectos acerca da distribuição espacial; quantidade e qualidade de 

estabelecimentos de comércio e serviços; e práticas espaciais de consumo dos citadinos. O que 

constatamos em Araçatuba foi que a perspectiva do centro principal se combinou aos processos 

de multicentralidade e de policentralidade, possibilitando que avançássemos na reflexão sobre 

a complexificação das estruturas espaciais. O que percebemos em Birigui foi a presença de um 

forte centro consolidado que, pela ausência de outras centralidades marcantes, faz com que a 

cidade se constitua como de estrutura monocêntrica, relacionando-se fortemente à 

multicentralidade e policentralidade percebidas em Araçatuba, estabelecendo relações para 

além da escala intraurbana. 

7. A “entidade urbana Araçatuba-Birigui”, nesse momento de continuidade 

territorial em formação e diante desse quadro de crescimento urbano, integração econômica e 

funcional entre as cidades, pode ser considerada uma forma espacial emergente, enquadrando 

a integração funcional e espacial dessas cidades nos processos de “desconcentração”, 

“reestruturação espacial” e de “dispersão urbana”.  

8. Em Araçatuba e em Birigui observamos um tipo de espraiamento que ocorre por 

extensão do perímetro urbano por força de legislação municipal e do tecido urbano, com a 

ocorrência de loteamentos geometricamente periféricos, com distinções socioeconômicas 

evidentes, e, paralelamente, com a manutenção nas cidades de grandes áreas não edificadas.  

Nossas análises demonstram a ação paulatina do poder público no sentido de estabelecer a 

junção do tecido urbano dos dois municípios, o que foi ocorrendo ao longo do tempo, via 

promulgação de leis municipais que ampliaram os perímetros urbanos de Araçatuba e de 

Birigui, mas até o ano de 2017, sempre com continuidade territorial. O que houve em Birigui, 

com a Lei Complementar no. 81, no ano de 2017, foi um fato inédito: a anexação de uma área 

descontínua como zona urbana do município. Consideramos esse movimento como algo 

bastante peculiar, tendo em vista que, para além da ação deliberada do poder público para gerar 

esse crescimento descontínuo, o mesmo resultou numa forma geométrica muito curiosa, sem 

guardar qualquer relação com possíveis limites de propriedades rurais existentes no local ou 

outro motivo plausível. Observamos a expansão territorial urbana mais latente nos sentidos 

norte e oeste de Birigui, com ênfase no trecho que interliga essa cidade a Araçatuba, expansão 

que denota processos de diferenciação e segregação socioespaciais, percebidos também por 

meio da localização dos espaços residenciais horizontais fechados nas duas cidades. Foi 
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possível apreender as possíveis razões que levaram Birigui a ampliar seu perímetro urbano, com 

a configuração de um setor passível de ser tornar urbano, em descontínuo ao tecido urbano já 

constituído e com forma geométrica pouco plausível. Este círculo incompleto ‘abraça’ a área 

de concentração de empreendimentos residenciais fechados localizada no município vizinho de 

Araçatuba. Potencializa-se assim, para os proprietários de terras incluídas nessa localidade, a 

possibilidade de transformar terra rural em terra urbana para possíveis compradores tanto de 

Birigui como de Araçatuba, porque do ponto de vista da continuidade territorial e espacial, esses 

empreendimentos estão associados mais à Araçatuba do que à sede do próprio município onde 

se encontram, Birigui. Aqui, então, temos claramente terras que, político-administrativamente, 

pertencem a Birigui, mas que, do ponto de vista funcional, poderão ter maior articulação com 

Araçatuba. 

9. A chegada de grandes capitais nacionais e internacionais reforça as formas de 

separação, com aprofundamento da segregação socioespacial, incluindo a autossegregação e a 

ocorrência de dinâmicas de fragmentação socioespacial. Percebemos essa dinâmica em 

Araçatuba, por exemplo, com a chegada do loteamento Alphaville e do Shopping Praça Nova 

Araçatuba. 

 

Esta tese constatou ainda, como resposta à quarta hipótese delineada, a passagem da 

lógica socioespacial predominantemente centro-periférica para uma lógica socioespacial 

fragmentária nos dois municípios, o que pôde ser observado por meio dos tópicos elencados a 

seguir: 

1. A reconhecida oposição centro-periferia é posta à prova na medida em que os 

loteamentos fechados passam a redefinir o par centro-periferia. Loteamentos abertos e 

loteamentos fechados justapõem-se dando uma falsa noção de diversidade social nos espaços 

urbanos, algo que cai por terra na medida em que se percebe a existência de barreiras físicas e 

o controle social impostos, tornando a segregação clara na escala intraurbana. E nesse caso, a 

relação centro x periferia “não se orienta mais pela distância geométrica entre o que é central e 

o que é periférico, mas pela distância espacial (grau de mobilidade de cada um) e social (numa 

formação social marcada por profundas disparidades socioeconômicas), entre áreas que estão 

justapostas” (SPOSITO, 2006, p. 195). Constatamos que a coocorrência de espaços residenciais 

horizontais fechados de alta renda e loteamentos abertos populares dá-se tanto no setor norte de 

Araçatuba quanto no setor norte de Birigui. No entanto, no intermédio dessas cidades, os 

espaços residenciais fechados de alto padrão existentes e aqueles que se encontram em fase de 
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projetos são quase que onipresentes, com exceção de um único loteamento do PMCMV a ser 

implantado em Araçatuba, quase na divisa dos municípios. 

2. Observamos a instalação de equipamentos de consumo ou de serviços, como 

shopping centers, hipermercados e instituições de ensino, com lógicas de localizações que 

reforçam a ideia da alteração do padrão tradicional da estrutura espacial, marcado pela oposição 

centro-periferia. Em Araçatuba, o Shopping Praça Nova Araçatuba foi inaugurado em 2014 e 

está situado no setor oeste de Araçatuba, no entroncamento da Rodovia Marechal Cândido 

Rondon e da Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães; enquanto o Araçatuba Shopping, 

inaugurado em 1995, localiza-se no setor sul da cidade, em uma área mais próxima do centro 

principal da cidade. Alguns hipermercados que se instalaram mais recentemente em Araçatuba 

também seguem essa lógica das localizações mais periféricas: o Tonin Superatacado, 

inaugurado em 2014 e localizado às margens da Rodovia Marechal Cândido Rondon; e o 

Atacadão, hipermercado do grupo Carrefour, inaugurado em março de 2020, no entroncamento 

da Rodovia Marechal Cândido Rondon e da Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, setor 

oeste de Araçatuba. Tanto a Unimed, que inaugurou seu hospital em 2001, quanto o Centro 

Universitário Salesiano, que abriu sua unidade em 2006, fizeram-no às margens da Rodovia 

Senador Teotônio Vilela, ainda dentro do perímetro urbano de Araçatuba, mas “no caminho” 

para Birigui. Ao mesmo tempo, verificamos que o centro consolidado não perdeu sua 

importância, na medida em que vemos hipermercados recém instalados, como o Stock 

Atacadista, inaugurado em 2018; e o Assaí Atacadista, inaugurado no ano de 2020. 

3. Observamos que a distância entre a casa do empresário de 57 anos e a casa da 

empregada doméstica de 51 anos, ambos citadinos entrevistados e residentes no setor norte da 

cidade, é de menos de um quilômetro. Essa proximidade geográfica só é possível por causa dos 

muros e dos sistemas de controle de acesso a espaços privados residenciais, comerciais e de 

serviços. 

4. Nossas pesquisas empíricas, bem como as entrevistas que fizemos, nos levam à 

constatação de que nos últimos anos há uma prevalência na comercialização de espaços 

residenciais horizontais fechados localizados em setores periféricos, em detrimento dos 

loteamentos abertos, tanto em Araçatuba quanto em Birigui. 

5. Até a década de 1980, a circulação intraurbana de Araçatuba articulava-se em 

torno de um centro principal, com uma estrutura claramente monocêntrica. Desde então, 

constatamos o aumento de áreas de concentração de estabelecimentos comerciais e de serviços 

em eixos comerciais e centros comerciais em alguns bairros, além dos dois shopping centers. 

Verificamos ainda que houve uma diversificação dessas atividades, com uma segmentação 
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inclusive do perfil dos consumidores, segundo diferentes padrões de consumo e maior ou menor 

facilidade de acesso a essas locais, por meio de transporte individualizado ou coletivo, o que 

também denota uma alteração das relações entre o centro e a periferia nessas cidades. 

Avaliamos as relações que ocorrem na “entidade urbana” Araçatuba-Birigui, por meio 

das análises empreendidas acerca da dispersão das cidades e da expansão territorial urbana; da 

multicentralidade e da policentralidade; das mudanças em curso no par centro-periferia; além 

da avaliação das distâncias e justaposições dos diferentes sujeitos dessas cidades, quadro que 

sugere um processo de reestruturação da/na cidade de Araçatuba e um processo de 

reestruturação urbana; além de um processo de fragmentação socioespacial em curso. Ao 

constatar tal quadro, urge pensarmos em alternativas para, senão barrar completamente esse 

processo, mitigar os efeitos futuros do aumento das desigualdades socioespaciais nestas 

cidades.  

 

Desse modo, neste capítulo trataremos do que denominamos como o “devir” das 

cidades, delineando princípios que tornariam cidades fortemente marcadas pelas desigualdades, 

menos desiguais. Como objeto mais específico desta tese, tratamos da contiguidade territorial 

em formação da área que se localiza entre as cidades de Araçatuba e Birigui, posto que a ligação 

espacial já existe, e foi demonstrada como processo, apontando conteúdo altamente seletivo 

socialmente: o que vemos é que as pessoas mais pobres não estão indo para o eixo de ligação 

entre as duas cidades. O que tentaremos propor aqui são princípios que, postos em prática, 

amenizariam essa tendência de separar os mais ricos daqueles mais pobres. 

A proposta aqui não é levantar a questão do direito à cidade nas bases propostas por 

Lefebvre (2001), mas, a partir de suas ideias libertárias, trazer a discussão da construção do 

direito à cidade como superação das cisões vividas na prática socioespacial, da preponderância 

da instituição e do mercado sobre a vida, da redução do espaço cotidiano ao homogêneo, 

destruidor da espontaneidade (CARLOS, 2013a). 

Este capítulo constitui-se então como um conjunto de ideias ainda preliminares que 

advêm do desejo de que essa pesquisa seja propositiva, não no sentido “intervencionista”, mas 

objetivando que ela vá além das fundamentais investigações intelectuais, tentando apontar 

possibilidades de transformações, a partir da proposta de Magrini e Catalão (2019, p. 156): 

 

[...] sem avançar para proposições intervencionistas, concluímos o texto 

apresentando algumas formulações que podem balizar a construção de uma 

teoria sobre o direito à cidade e o direito ao consumo que os compreenda de 

modo complementar, no sentindo de tornar o consumo, elemento inerente à 
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vida urbana contemporânea, uma “sinergia criativa”, pois ele se realiza no 

âmbito dos vínculos coletivos que ainda sustentam a existência das cidades e 

são o motor do desenvolvimento societário humano. 

 

O livro “Consumo, crédito e direito à cidade”, resultado das pesquisas realizadas no 

âmbito do Projeto Temático “Lógicas econômicas e práticas espaciais contemporâneas: cidades 

médias e consumo”, tem sido um grande auxiliar na busca de respostas para uma dúvida genuína 

que nos acompanhou ao longo de toda essa pesquisa de doutoramento: o que fazer, como algo 

propositivo, com os resultados a que temos chegado em nossas pesquisas e que vêm revelando 

cidades tão desiguais, sob cada vez mais evidentes processos de fragmentação socioespacial? 

Vivemos em um sistema capitalista, que não dá o menor sinal de que será transformado em 

médio prazo. Posto que a plena revolução urbana decorrente de uma mudança radical da 

natureza de nosso sistema social e econômico está distante de nossos atuais horizontes, o que 

podemos fazer agora em relação ao direito à cidade? Nesse entendimento, Magrini e Catalão 

(2019, p. 157) apontam alguns questionamentos que vêm ao encontro desses nossos: 

 

 

Primeiro, como essa norma espacial, instituída em termos de comportamentos, 

hábitos e práticas, nos espaços de consumo, mencionada por Voyce (2006), 

poderia ser utilizada como ponto de partida da transformação duma cidade 

restritiva, para a troca, numa cidade inclusiva, para o uso? 

Segundo, e como decorrência da questão anterior, sendo o consumo um dos 

elementos propiciadores da fragmentação socioespacial, que pulveriza as 

cidades num conjunto heterogêneo e disjuntivo de práticas e espaços, como 

pode ele também cumprir o papel de elemento integrador? 

Terceiro, que possibilidades, portanto, se podem enxergar para a vida urbana 

futura em termos de minoração das desigualdades socioespaciais, 

considerando os potenciais da relação entre consumo e vida urbana?  
 

 

Assim sendo, colocamos aqui alguns caminhos iniciais que podem ser percorridos, 

enfrentando o que influencia diretamente na compreensão do que seja o direito à cidade, bem 

como a sua relação com a sociedade de consumo, que está posta, e entendendo claramente que 

essa investigação teórica, que atinge o plano filosófico, terá uma longa caminhada a ser 

percorrida e que não se esgotará aqui,  mas é orientada por uma questão central, que, 

simultaneamente, articula vários pontos constitutivos dessa tese e abre perspectivas para futuras 

pesquisas e ações: que princípios deveriam orientar a estruturação do espaço de uma cidade 

para se garantir, minimamente, o “direito à cidade”? 
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5.1. O DIREITO À CIDADE SOB O ENFOQUE DE HENRI LEFEBVRE E A 

IDEIA DE JUSTIÇA ESPACIAL  

 

Soja (2009) destaca a importância do trabalho de Lefebvre sobre o “direito à cidade”, 

que compreende o espaço como o elemento-chave para a compreensão das relações 

socioespaciais de produção, mas colocando a justiça espacial como um caminho para avançar 

em torno de projetos e causas sociais, ainda que dentro do sistema existente. 

 

 

Quando a desigualdade e a segregação atingem níveis tidos como 

incompatíveis com o ideário de modernidade e provocam conflitos, o Estado 

capitalista é chamado a intervir para atenuar as contradições. Embora as 

“necessidades” das classes trabalhadoras sejam consideradas “despesas” para 

o capital e para o Estado e as “necessidades” do capital, como investimentos 

para o “progresso”, para o desenvolvimento, as manifestações e lutas de 

parcelas das classes trabalhadoras conseguem obter atendimento de algumas 

de suas reivindicações, entre as quais a permanência na terra que ocupou para 

sua moradia. [...] O atendimento de reivindicações, que altera a configuração 

de parcelas do espaço urbano em prol de frações da classe trabalhadora, 

propicia a chamada justiça espacial. Esta, para sua efetividade, depende, 

portanto, da organização da sociedade e da atuação do Estado, o qual segue 

leis e normas do capitalismo, entre as quais o “respeito” à propriedade privada 

da terra. Movimentos populares atuam visando à alteração do arcabouço 

institucional para que novas leis, novas normas sejam concretizáveis pelo 

Estado, entre elas a regularização fundiária de interesse social que, se não 

altera a propriedade da terra, permite seu acesso como valor de uso 

(RODRIGUES, 2016, p. 46). 

 

 

 

Para Lefebvre (2001), a segregação que se produz ao expulsar as classes proletárias para 

as periferias origina uma vida cotidiana recortada em fragmentos e o consumo é um elemento 

fundamental que promove fragmentação socioespacial, tanto no plano material (das cidades) 

como no imaterial (na vida urbana). Lefebvre (2001) então desenvolve a ideia do direito à 

cidade a partir da geração de uma nova urbe que tenha outras bases, diferentes daquelas que o 

capitalismo proporcionou até esse momento, como direito vinculado à possibilidade de 

construção de uma utopia visando à cidade do futuro, baseada em um imaginário de qualidade 

de vida dos cidadãos, e não em função do consumo e do mercado. 

O ideal de justiça social contém valores de acesso a um espaço democrático, igualitário 

e diversificado, no entanto, a produção do espaço continua dividindo a cidade, social e 

espacialmente. Entre a reivindicação de um discurso legitimador da justiça social e uma prática 
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de produção do espaço que fragmenta a cidade, a ideia do direito à cidade deve ser apropriada 

pelos governos como base de uma política de Estado que se fundamente em ações que 

promovam a diminuição das desigualdades socioespaciais.  

É inquestionável a importância da obra de Henri Lefebvre no debate atual sobre a crise 

urbana em sua dimensão socioespacial, mas é preciso demarcar limites às interpretações que 

vem sendo feitas em relação a ela. Para alguns autores, o direito à cidade é entendido como a 

base de construção das políticas públicas capazes de diminuir a desigualdade, sob a tutela do 

Estado. Para outros autores, o debate sobre o direito à cidade foi ampliado nos termos da 

discussão sobre a justiça espacial. Por outro lado, o direito à cidade pode ser estudado como um 

“projeto utópico de construção de uma nova sociedade urbana desdobrada de seu projeto 

possível-impossível, como o negativo do mundo urbano”, o que exigiria a compreensão da 

dinâmica contraditória do processo de produção do espaço urbano (CARLOS; ALVES; 

PÁDUA, 2017, p.11). “É possível pensar que a privação do urbano está no fundamento das 

lutas pelo espaço na cidade, questionando a lógica do crescimento e a racionalidade deste modo 

de produção – como reprodução de relações sociais dominadas” (CARLOS; ALVES; PÁDUA, 

2017, p.12). 

Segundo Carlos (2001, p.11), o espaço é, ao mesmo tempo, condição, meio e produto 

da realidade social. Nessa perspectiva, as diferenciações socioespaciais são inerentes à 

produção espacial (CARLOS, 2007), marcadas pela desigualdade socioespacial, principalmente 

no que se refere à concentração ou não das riquezas urbanas socialmente produzidas e 

desigualmente distribuídas e apropriadas (ou não) social e espacialmente. A desigualdade 

socioespacial é resultado do processo de reprodução capitalista que cria, articula e mantém 

espaços com desenvolvimento desigual. Como analisa Soja (1993), a “[...] existência do 

capitalismo pressupõe a presença mantenedora e a instrumentalidade vital do desenvolvimento 

geograficamente desigual” (SOJA, 1993, p. 132), logo, a continuidade e a reprodução e 

ampliação das desigualdades socioespaciais são essenciais ao sistema capitalista. 

Segundo Lefebvre (2001), a realização da sociedade urbana requer um esforço voltado 

às necessidades sociais, ou seja, para as necessidades da sociedade urbana.  

 

A antiga miséria proletária se atenua e tende a desaparecer nos grandes países 

industriais. Uma nova miséria se estende, que toca principalmente o 

proletariado sem poupar outras camadas e classes sociais: a miséria do habitat, 

a miséria do habitante submetido a uma cotidianidade organizada (na e pela 

sociedade burocrática de consumo dirigido). Para aqueles que ainda 

duvidariam de sua existência como classe, a segregação e a miséria de seu 

“habitat” designam na prática a classe operária (LEFEBVRE, 2001, p. 138). 
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Para Lefebvre (2001), somente o proletariado tem legitimidade para colocar a sua 

atividade social e política na realização da sociedade urbana e para renovar o sentido da 

atividade produtora e criadora, destruindo o princípio e o valor do consumo. Apenas o 

proletariado, segundo Lefebvre (2001, p. 140) 

 

[...] tem portanto a capacidade de produzir um novo humanismo, diferente do 

velho humanismo liberal que está terminado sua existência: o humanismo do 

homem urbano para o qual e pelo qual a cidade e sua própria vida cotidiana 

na cidade se tornam obra, apropriação, valor de uso (e não valor de troca) 

servindo-se de todos os meios da ciência, da arte, da técnica, do domínio sobre 

a natureza material. 

 

 

Daí a importância dos potentes movimentos sociais que se insurgem na 

contemporaneidade, criando uma revolução cultural permanente, necessária e concomitante às 

basilares revoluções políticas e econômicas, tal como propôs Lefebvre (2001). Uma conjunção 

de direitos coloca-se como fundamental na construção dessa nova sociedade, na busca desse 

horizonte “possível-impossível”. Sem negar as necessidades básicas, como o direito à moradia, 

o direito à cidade na obra de Lefebvre implica no “direito à vida urbana, transformada, 

renovada” (LEFEBVRE, 2001, p.117).  

 

Mudariam a realidade se entrassem para a prática social: direito ao trabalho, à 

instrução, à educação, à saúde, à habitação, aos lazeres, à vida. Entre esses 

direitos em formação figura o direito à cidade (não à cidade arcaica, mas à 

vida urbana, à centralidade renovada, aos locais de encontros e de trocas, aos 

ritmos de vida e empregos do tempo que permitem o uso pleno e inteiro desses 

momentos e locais etc.). A proclamação e a realização da vida urbana  como 

reino do uso (da troca e do encontro separados do valor de troca) exigem o 

domínio do econômico (do valor de troca, do mercado e da mercadoria) e por 

conseguinte se inscrevem nas perspectivas da revolução sob a hegemonia da 

classe operária (LEFEBVRE, 2001, p. 139). 

 

 

O direito à cidade manifesta-se assim como uma forma superior dos direitos. “[...] 

direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar. O direito à obra 

(à atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto do direito à propriedade) estão 

implicados no direito à cidade” (LEFEBVRE, 2001, p. 134). 
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A própria cidade é uma obra, e esta característica contrasta com a orientação 

irreversível na direção do dinheiro, na direção do comércio, na direção das 

trocas, na direção dos produtos. Com efeito, a obra é valor de uso e o produto 

é valor de troca. O uso principal da cidade, isto é, das ruas e das praças, dos 

edifícios e dos monumentos, é a Festa (que consome improdutivamente, sem 

nenhuma outra vantagem além do prazer e do prestígio, enormes riquezas em 

objetos e em dinheiro) (LEFEBVRE, 2001, p. 12). 

 

 

Para Lefebvre (2001, p. 125) existe uma forma de cidade baseada em “reunião, 

simultaneidade, encontro”. 

 

 

Trata-se de uma superação pela e na prática: trata-se de uma mudança na 

prática social. O valor de uso, subordinado ao valor de troca durante séculos, 

pode retomar o primeiro plano. Como? Pela e na sociedade urbana, partindo 

dessa realidade que ainda resiste e que conserva para nós a imagem do valor 

de uso: a cidade (LEFEBVRE, 2001, p. 127). 

 

 

Segundo Alves (2017, p. 169), lutar pelo direito à cidade é reconhecer que a segregação 

socioespacial existe e que existe também “a privação das riquezas socialmente produzidas, 

apropriadas privadamente, ou seja, é por não existir o direito à cidade que é necessário criar 

estratégias de luta para conquista-lo”. 

 

Seria a luta pela justiça espacial uma estratégia para a luta pelo direito à 

cidade? Essa questão é fundamental para diferenciar justiça espacial de direito 

à cidade, já que a primeira é necessária e fundamental para minimizar as 

desigualdades socioespaciais, ao mesmo tempo em que permite a manutenção 

do atual sistema de reprodução do capital, amenizando conflitos e permitindo 

que, em momentos de crise socioespacial, adquira novo fôlego, com 

concessões derivadas de lutas sociais, ao sistema capitalista. Já o direito à 

cidade apontaria para outra possibilidade de sociedade, nesse sentido, 

colocando-se como uma possibilidade, um devir, a construção de uma nova 

sociedade a partir de uma inflexão necessária dada pela insustentabilidade da 

crise capitalista. Apresentamos essa diferença inicial entre justiça espacial e 

direito à cidade, pois, ao menos nos debates teóricos, as proposições vão no 

sentido de debater a justiça espacial e não mais um projeto, enquanto devir, 

do direito à cidade (ALVES, 2017, p. 170).  

 

 

Alves (2017, p. 176) auxilia, assim, a diferenciar a ideia de direito à cidade da noção de 

justiça espacial:  

 

A privação vem da negação real do “direito à cidade”, o que faz com que essa 

população lute pelas condições mínimas de sobrevivência: pelo acesso à 
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moradia, à infraestrutura, à saúde, à educação, à mobilidade urbana, ao lazer, 

à cultura, ao encontro, à centralidade, enfim, por tudo aquilo que caracterizaria 

a vida urbana em direção à construção de uma situação que supere a condição 

em que vivem. Mas a luta, que poderia ser pelo direito à cidade, transforma-

se em luta pela justiça espacial, já que um dos fundamentos da reprodução 

capitalista, ao menos no caso brasileiro, não é posto em xeque: referimo-nos 

à propriedade privada do solo urbano. Isso porque o “direito à cidade” tal qual 

pensado por Lefebvre abre a possibilidade de pensá-lo como projeto social de 

mudança e superação das condições que fundam a desigualdade. 

Há possibilidades de luta pelo direito à cidade nos termos de Lefebvre? 

Acreditamos que sim. Entretanto, o processo exige a consciência dos 

fundamentos da reprodução do capital no cotidiano (da maior parte da 

população, no caso da brasileira) a fim de que a luta pela justiça espacial – que 

é necessária, mas não suficiente – possa tornar-se uma luta mais ampla sobre 

a elaboração de um projeto para a construção do “direito à cidade” de forma 

plena, pondo por terra um dos fundamentos da desigualdade socioespacial: a 

propriedade privada do solo urbano. 

 

 

Souza (2018) entende que estamos diante de um verdadeiro processo de 

desenvolvimento socioespacial quando constatamos um incremento da qualidade de vida e uma 

melhora da justiça social. 

 

Uma vez que a justiça social e a qualidade de vida acham-se vinculadas a 

diferentes esferas (a justiça social está relacionada com a esfera pública, ao 

passo que a qualidade de vida remete, inicialmente, à esfera privada), é preciso 

identificar duas classes de parâmetros subordinados particulares. Exemplos de 

parâmetros subordinados particulares associados à justiça social podem ser o 

nível de segregação residencial, o grau de desigualdade sócio-econômica e o 

grau de oportunidade para participação cidadã direta em processos decisórios 

relevantes. Exemplos de parâmetros subordinados particulares associados à 

qualidade de vida são aqueles relativos à satisfação individual no que se refere 

à educação, à saúde e à moradia (SOUZA, 2018, p. 67). 

 

 

Souza (2018) defende ainda a necessidade de uma estruturação de parâmetros, por meio 

da construção de indicadores, como por exemplo, o nível de densidade residencial, denotando, 

assim, que a ideia de qualidade articula-se à de quantidade, desde que os números sejam 

tomados como meios para se compreender o conteúdo dos processos. 

 

Aborde-se, agora, o problema da mensuração. É possível e desejável construir 

escalas para medir os parâmetros? Sim, é tanto possível quanto desejável, ou 

mesmo necessário, construir escalas de avaliação. [...] a população, uma vez 

tendo sido definidos os parâmetros de desenvolvimento (por exemplo, 

segregação residencial) e outros elementos de balizamento (como a 

quantidade de pessoas a serem atendidas em uma dada subárea), poderá 

detalhar, auxiliada pelos técnicos, indicadores a partir dos parâmetros (como, 
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por exemplo, grau de carência de infraestrutura), especificando, em seguida, 

categorias dentro de cada parâmetro (por exemplo, graus ou faixas de 

carência); a média ponderada dos pesos atribuídos aos indicadores e das notas 

das categorias serviria para orientar tomadas de decisão no que tange à 

distribuição dos recursos disponíveis (algo dessa natureza é feito no âmbito 

de experiências de orçamento participativo) (SOUZA, 2018, p. 81). 

 

 

Lefebvre (2001, p. 33), por sua vez, faz distinções e avalia os vários “urbanismos”, 

entendendo que “todas as condições se reúnem assim para que exista uma dominação perfeita, 

para uma exploração apurada das pessoas, ao mesmo tempo como produtores, como 

consumidores de produtos, como consumidores de espaço”: 

 

O urbanismo dos administradores ligados ao setor público (estatal). Este 

urbanismo se pretende científico. Baseia-se ora numa ciência, ora em 

pesquisas que se pretendem sintéticas (pluri ou multidisciplinares). Este 

cientificismo, que acompanha as formas deliberadas do racionalismo operário, 

tende a negligenciar o “fator humano”, como se diz. [...] Esse urbanismo 

tecnocrático e sistematizado, com seus mitos e sua ideologia (a saber, o 

primado da técnica) não hesitaria em arrasar o que resta da Cidade para dar 

lugar aos carros, às comunicações, às informações ascendentes e 

descendentes. Os modelos elaborados só podem entrar para a prática apagando 

da existência social as próprias ruínas daquilo que foi a Cidade. 

[...] O urbanismo dos promotores de vendas. Eles o concebem e realizam, sem 

nada ocultar, para o mercado, visando o lucro. O fato novo, recente, é que eles 

não vendem mais uma moradia ou um imóvel, mas sim urbanismo. Com ou 

sem ideologia, o urbanismo torna-se valor de troca. O projeto dos promotores 

de vendas se apresenta como ocasião e local privilegiados: lugar de felicidade 

numa vida cotidiana miraculosa e maravilhosamente transformada 

(LEFEBVRE, 2001, p. 31-32). 

 

 

Esse “urbanismo dos promotores de venda” remete ao nome da empresa Alphaville 

Urbanismo que vende “urbanismo”, se nos apoiamos nos termos colocados por Lefebvre (2001, 

p. 98). 

 

A seu modo, os bairros residenciais são guetos; as pessoas de alta posição, 

devido às rendas ou ao poder, vêm a se isolar em guetos da riqueza. O lazer 

tem seus guetos. Lá onde uma ação preparada tentou reunir as camadas sociais 

e as classes, uma decantação espontânea logo as separou (LEFEBVRE, 2001, 

p. 98). 

 

 

Lefebvre (2001) continua sua argumentação apontando as relações entre o “Estado e a 

Empresa”, que convergem, em suas ações, para a consolidação da segregação. 
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O Estado e a Empresa, como dizíamos, se esforçam por absorver a cidade, por 

suprimi-la, como tal. O Estado age sobretudo por cima e a Empresa por baixo 

(assegurando a habitação e a função de habitar nas cidades operárias e os 

conjuntos que dependem de uma “sociedade”, assegurando também os 

lazeres, e mesmo a cultura e a “promoção social”). O Estado e a Empresa, 

apesar de suas diferenças e às vezes de seus conflitos, convergem para a 

segregação. [...] O Estado e a Empresa procuram se apoderar das funções 

urbanas, assumi-las e assegurá-las ao destruir a forma do urbano. Conseguem 

fazê-lo? Esses objetivos estratégicos não excederiam suas forças conjugadas 

ou não? Investigações a este respeito teriam o maior interesse. A crise da 

cidade, cujas condições e modalidades são pouco a pouco descobertas, não 

deixa de se fazer acompanhar por uma crise das instituições na escala da 

cidade, da jurisdição e da administração urbanas. Com aquilo que dependia do 

nível próprio da cidade (municipalidade, despesas e investimentos locais, 

escolas e programas escolares, universidades etc.) passando cada vez mais 

para o controle do Estado e se institucionalizando no contexto global, a cidade 

tende a desaparecer como instituição específica (LEFEBVRE, 2001, p. 99). 

 

 

Para Carlos (2017, p. 35), “o espaço urbano torna-se um meio e um poder nas mãos de 

uma classe dominante que, através das políticas públicas, direciona e regulariza os fluxos, 

centralizando, valorizando e desvalorizando os lugares da vida, e aprofundando as 

desigualdades”. 

 

Vivida no plano do cotidiano, em seus fragmentos e percebida como 

exterioridade, a cidade privatizada torna-se fonte de privação. Nesse plano, o 

modo diferencial da apropriação dos lugares da vida constitui a segregação 

como racionalidade que se projeta pela separação dos sujeitos no espaço. A 

segregação – como forma da desigualdade espaço-temporal – realiza-se como 

a negação do urbano e da vida urbana através da separação dos lugares da vida 

enquanto elementos autônomos. Portanto, a prática espacial urbana 

despedaçada sinaliza o empobrecimento e a deterioração da vida social diante 

da extensão da mercantilização que a acompanha a privatização do mundo 

(CARLOS, 2017, p.35). 

 

 

Para Lefebvre (2001, p. 104), “o problema teoricamente fundamental” coloca-se a partir 

da pergunta: como a vida urbana pode recuperar a capacidade de integração da cidade? 

 

 

[...] o sentido político da segregação como estratégia de classe é bem claro. 

Para a classe operária, vítima da segregação, expulsa da cidade tradicional, 

privada da vida urbana atual ou possível, apresenta-se um problema prático, 

portanto político. Isso ainda que esse problema não tenha sido levantado de 

forma política e que a questão da moradia tenha ocultado até aqui, para essa 

classe e seus representantes, a problemática da cidade e do urbano 

(LEFEBVRE, 2001, p. 104). 
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Segundo Carlos (2017, p. 42), o espaço é um meio que denota o poder que existe nas 

mãos de uma classe dominante que, por meio das políticas públicas, “valoriza e desvaloriza os 

lugares da vida, aprofundando as desigualdades como decorrência das necessidades da 

acumulação ampliada”. 

 

Numa luta constante pela sobrevivência, o cidadão se confronta com o outro 

do humano – a deterioração das condições de vida, a ausência do direito, as 

situações de exclusão, o aprofundamento da realidade mercantil que molda 

comportamentos, a abstração concreta do mundo da mercadoria e de suas 

formas arbitrárias. Por sua vez, na consciência da alienação, na submissão ao 

mundo da mercadoria, na privação vivida, está posta a perspectiva da luta. 

Desse modo, a tomada de consciência dos limites impostos à vida urbana vai 

mover os conflitos que se desenvolvem sob a forma de lutas pelo espaço em 

torno do “direito à cidade”. A consciência da privação sinaliza, portanto, um 

movimento em direção ao devir que, mais do que acentuar o possível, traz a 

exigência de construção de um novo projeto de sociedade (CARLOS, 2017, 

p.42).   

 

 

A importância da construção do direito à cidade reside em criar os mecanismos capazes 

de impor limites à propriedade privada através da regulamentação do acesso diferenciado à 

cidade e ao urbano. “Esta é a grande importância da obra de Lefebvre na atualidade. Foi sua 

obra que permitiu levantar a bandeira da luta que esclarece as contradições da sociedade 

capitalista, iluminando um plano que é espacial” (CARLOS, 2017, p.53). 

A perspectiva teórica aberta por Lefebvre (2001) implica um dado modo de 

compreender o mundo contemporâneo visando à transformação profunda da sociedade e 

exigindo a crítica social que permitiria caminhar em direção ao possível/impossível, como 

movimento até o devir. 

 

 

As lutas pelo “direito à cidade”, que ganham lugar na metrópole, se realizam 

como direito à vida urbana, revalorizando assim o sentido da produção do 

espaço urbano como criação do homem e colocando fim às cisões e às 

alienações vividas; e, logo, como crítica radical do cotidiano. Aqui também se 

constrói o conceito de projeto (aquele do possível-impossível) como elemento 

capaz de orientar as estratégias, permitindo pensar o conjunto de 

possibilidades posto diante da sociedade. [...] No horizonte aberto por 

Lefebvre, o direito à cidade é, portanto, a subversão do instituído pela 

produção de um outro espaço e a possibilidade de constituição de uma outra 

sociedade. Todavia, à busca de um direito à cidade, Lefebvre incorpora um 

outro direito importante. Se o mundo moderno, segundo ele, ilumina a vitória 

do valor de troca sobre o valor de uso, efetiva também outra contradição 



264 
 

importante que se refere à luta entre as forças homogeneizantes – associadas 

ao processo de reprodução ampliada do capital – e as que diferem – e se 

contrapõem a esta lógica. A instituição do diferente contra o homogêneo 

aponta para o direito à diferença. [...] O projeto do impossível orienta a via. 

Portanto, sem ideia de uma revolução total – projeto possível/impossível – não 

há ideia de movimento. E só é revolução quando visa ao fim do Estado, dos 

aparelhos políticos e da política. Fora deste projeto, para Lefebvre, só há 

reforma (CARLOS, 2017, p. 56). 

 

 

O debate sobre o direito à cidade tal qual proposto por Lefebvre (2001) possibilita pensar 

em quão positivos são os movimentos sociais e as políticas públicas que objetivam a diminuição 

das desigualdades, mas Carlos (2017) chama a atenção para um invólucro da lógica neoliberal, 

a partir do qual o “direito à cidade” acha-se esvaziado de sua potência utópica, e com ela a 

possibilidade de construção de um projeto social que oriente as ações em direção ao futuro da 

sociedade urbana, como o negativo da realidade em que vivemos. 

 

 

Lefebvre pensa nas condições de construção de um projeto de mudança radical 

da sociedade neoliberal: mas que se mostra impossível hoje. Todavia ele é 

necessário para orientar o caminho da ação que não se fecha num projeto 

realizável por dentro do Estado, mas contra sua lógica e seus acordos, 

prolongando assim o projeto utópico de Marx. Urge, portanto, retomar a 

utopia (CARLOS, 2017, p. 58). 

 

 

A ideia de direito à cidade, tal como foi formulada por Henri Lefebvre no final da década 

de 1960 continua sendo uma concepção transformadora e revolucionária. Para Lefebvre, mudar 

a cidade significava mudar muitas coisas; tratava-se de abrir a via para outra sociedade, a um 

mundo mais além do capitalismo, do Estado e da sociedade de consumo. Entretanto, a 

banalização do conceito de “direito à cidade” nos meios institucionais e acadêmicos levou, 

paulatinamente, à perda de sua força política, convertendo-se em uma ideia quase banal. “Hoje, 

o “direito à cidade” é invocado com extrema facilidade para se referir a qualquer pequena 

melhora do sistema, é um conceito que foi domesticado, que ficou reduzido a um sentido 

paliativo que não põe em questão a lógica global da urbanização capitalista” (BENACH, 2017, 

p. 16). 

 

O direito à cidade de Lefebvre, de fato, pode ser mobilizado como um “direito 

à centralidade”, e todas as lutas e reivindicações urbanas poderias se descrever 

como lutas por centralidade definida em termos de acessibilidade, qualidade 
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de espaço de reações, acesso aos recursos materiais e imateriais da cidade para 

todos os segmentos da população (BENACH, 2017, p.28). 

 

 

Para Carlos (2017), a Lei Federal n. 10.257, conhecida como Estatuto da Cidade, criou 

uma nova base jurídica para o desenvolvimento urbano com mudanças sobre o direito à 

propriedade, que passou a incorporar a noção de direitos urbanos, impondo limites ao pleno 

desenvolvimento da propriedade privada do solo. 

 

 

5.2. O ESTATUTO DA CIDADE COMO INSTRUMENTO PARA CIDADES 

MAIS JUSTAS ESPACIALMENTE 

 

Tivemos, no Brasil, muitos avanços no marco regulatório urbano desde a Constituição 

de 1988, com: - a aprovação do Estatuto da Cidade, em 2001; - a obrigatoriedade dos Planos 

Diretores Municipais; - a criação do Ministério das Cidades e - a implementação de um 

programa importante de financiamento habitacional de baixa renda, o PMCMV. Apesar dessa 

perceptível evolução, é preciso ponderar que o Estatuto da Cidade foi aprovado em 2001 e, 

dezenove anos depois, poucas foram as cidades do país que efetivamente o aplicaram de 

maneira sistêmica e integrada, como um instrumento prioritário de reequilíbrio das distorções 

econômicas, sociais e espaciais dos territórios urbanos brasileiros (FERREIRA, 2016). 

No entanto, está claro que a cidade não é apenas um somatório simples de projetos de 

habitação mais saneamento, mais transportes urbanos, mais programas urbanos, mas exige uma 

estratégia articulada, que inclui uma política fundiária que regule o uso e a função social do 

solo, além de planos integrados e formulados de forma participativa. 

As conquistas representadas pelo Estatuto da Cidade ocorreram no âmbito federal, a 

partir de esforços de pressão política em torno do Congresso Nacional. O movimento para fazer 

chegar seus princípios para os mais de cinco mil municípios brasileiros, por meio de 

regulamentações municipais, não tem sido tarefa fácil.  

 

Essa transposição implica descentralizar uma disputa política em milhares de 

disputas locais, e é justamente no âmbito municipal que as tensões e as 

relações de força são mais arcaicas, ainda pautadas pelo patrimonialismo, o 

domínio de oligarquias locais, e o controle absoluto sobre a terra (FERREIRA, 

2016, p. 68). 
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Segundo Rolnik (2001, p. 5), as inovações contidas no Estatuto da Cidade situam-se em 

três campos:  

 

um conjunto de novos instrumentos de natureza urbanística voltados para 

induzir - mais do que normatizar - as formas de uso ocupação do solo; uma 

nova estratégia de gestão que incorpora a ideia de participação direta do 

cidadão em processos decisórios sobre o destino da cidade e a ampliação das 

possibilidades de regularização das posses urbanas, até hoje situadas na 

ambígua fronteira entre o legal e o ilegal. 

 

 

Ainda de acordo com Rolnik (2001), ao tratar dos novos instrumentos urbanísticos, o 

Estatuto da Cidade questiona a interação entre regulação urbana e a lógica de formação de 

preços no mercado imobiliário por meio de dispositivos que procuram coibir a retenção 

especulativa de terrenos e de instrumentos que consagram a separação entre o direito de 

propriedade e potencial construtivo dos terrenos atribuído pela legislação urbana. 

O Estatuto também consolida a ideia do Solo Criado, através da institucionalização do 

Direito de Superfície e da Outorga Onerosa do Direito de Construir, assim compreendida por 

Rolnik (2001, p. 6): 

  

[...] se as potencialidades dos diferentes terrenos urbanos devem ser distintas 

em função da política urbana (áreas que em função da infraestrutura instalada 

devem ser adensadas, áreas que não podem ser intensamente ocupadas por 

apresentarem alto potencial de risco - de desabamento ou alagamento, por 

exemplo), não é justo que os proprietários sejam penalizados - ou beneficiados 

- individualmente por esta condição, que independeu totalmente de sua ação 

sobre o terreno. Desta forma separa-se um direito básico, que todos lotes 

urbanos devem possuir, dos potenciais definidos pela política urbana. 

 

 

O Estatuto trata ainda da regularização fundiária de áreas ocupadas, e não tituladas, da 

cidade, algo fundamental na medida em que boa parte das cidades é constituída por 

assentamentos irregulares, ilegais ou clandestinos, que contrariam de alguma forma as formas 

legais de urbanização.  

O Estatuto da Cidade apresentou diretrizes e instrumentos de política urbana que o poder 

público, notadamente o municipal, deve utilizar para enfrentar problemas de desigualdades 

socioespaciais nas cidades. Como diretrizes gerais da política urbana, cabe destacar a garantia 

do direito à ordenação e controle do uso do solo visando evitar a retenção especulativa de 
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imóvel urbano, à regularização fundiária e à urbanização de áreas ocupadas por população de 

baixa renda. Instrumentos destinados a assegurar que a propriedade urbana atenda a sua função 

social, podem estar contidos nos planos diretores dos municípios, no princípio de parcelamento 

e edificação compulsória de áreas e imóveis urbanos, no Imposto sobre a Propriedade Urbana 

(IPTU) progressivo no tempo, na desapropriação para fins de reforma urbana, no direito de 

preempção e a outorga onerosa do direito de construir. Como instrumentos de regularização 

fundiária, citamos a usucapião urbana, a concessão de direito real de uso e as zonas especiais 

de interesse social. E por fim, apontamos os instrumentos de gestão democrática da cidade: 

conselhos de política urbana. conferências da cidade, orçamento participativo, audiências 

públicas, iniciativa popular de projetos de lei e estudos de impacto de vizinhança. 

Desse modo, a implementação dos instrumentos preconizados pelo Estatuto da Cidade, 

como planos diretores participativos, Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), IPTU 

progressivo, entre outros, tornou-se sujeita a decisões locais, onde nem sempre as forças 

democráticas são preponderantes. Assim, ao lado de um significativo avanço no âmbito federal, 

o país observa enorme lentidão na implementação da reforma urbana no nível municipal. 

Ferreira (2016, p. 69) explica que essa matriz estrutural de desigualdade não se origina no 

capitalismo contemporâneo, embora este a tenha intensificado. 

 

 

Suas origens estão na formação da sociedade e do Estado na maioria dos 

países periféricos, marcada pelo sistema escravocrata, pelo patrimonialismo 

econômico e político, e pela lógica de sociedade de elite, ao menos no caso 

brasileiro. Nesta perspectiva, é inegável que, ao longo do início do século 

XXI, o Brasil passou por um período econômico virtuoso, que trouxe 

mudanças nessa estrutura, inclusive com algum avanço nos padrões de 

concentração das riquezas. Se, por um lado, esse crescimento traz satisfação 

econômica à população de classe média no âmbito da nova possibilidade de 

consumo, por outro, exacerba as tensões sociais-urbanas, pois aumenta a 

pressão sobre lógicas urbanas insustentáveis. O aumento do poder de consumo 

se traduz por mais demanda por uma cidade cuja lógica é a do próprio sistema 

econômico que ela reproduz (o espaço sendo ele mesmo produto do capital): 

mais atratividade populacional em busca de melhorias econômicas sem ter um 

Estado capaz de atendê-las, mais centralidades exclusivas ao consumo, mais 

centros comerciais fechados, mais espaços individualizados, mais carros, mais 

muros, menos ruas, mais condomínios segregados. 

 

 

Vários questionamentos ganharam força nos últimos vinte anos, com o surgimento de 

grupos que passaram a se organizar em torno de pautas relativas ao direito à cidade, formados 

principalmente por jovens que se organizam no que se convencionou chamar de “coletivos”.  
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São grupos com baixa institucionalidade (não são “pessoas jurídicas”), 

organizações horizontais que rejeitam ou minimizam a figura do líder, cuja 

articulação e divulgação de suas pautas dão-se através de redes sociais na 

internet e práticas baseadas no ativismo e nas ações diretas. [...] Entre as 

pautas trazidas por esses coletivos, podem ser citadas: a ocupação e a gestão 

compartilhada de espaços públicos, como praças e parques; a defesa da 

mobilidade ativa (à pé, bicicleta, skate etc.); cidadania cultural (cultura 

popular e periférica, cultura digital, teatro, dança, audiovisual etc.); uso do 

espaço público para cultura (grafite, artistas de rua, música, eventos etc.); 

resistência à verticalização da cidade, associada à luta genérica contra a 

chamada especulação imobiliária; agroecologia e agricultura urbana; acesso à 

internet livre em equipamentos e espaços públicos; tarifa zero no transporte 

coletivo; compartilhamento de espaços de trabalho (coworking), de moradia e 

de veículos; defesa da memória e do patrimônio arquitetônico e urbano; 

ocupação cultural de espaços públicos ou privados; e agendas ligadas à criação 

e inovação tecnológica (BONDUKI, 2016, p. 91). 

 

 

Temos como resultado um forte tensionamento social e econômico que, como 

mostraram os movimentos de junho de 2013 no Brasil, trazem a agenda da reforma urbana 

como base de muitas reivindicações populares. A pergunta que se faz é: quais os rumos que 

deve tomar a discussão sobre a cidade e o urbano para alcançar um verdadeiro poder de 

transformação? Pergunta que leva a um questionamento mais amplo, sobre o capitalismo em 

geral: é possível, no atual modelo econômico, pensar em cidades mais justas?  

 

Certamente, o que primeiro ganhou centralidade nas batalhas travadas nas ruas 

no ano de 2013 foi o aumento do preço do transporte público, focando sua 

atenção na mobilidade urbana. Esta evoca uma dimensão espaço temporal da 

vida cotidiana, envolve um percurso no espaço, um deslocamento no tempo e 

o direito de ir e vir. O aumento do tempo e da distância do percurso casa-

trabalho/casa-lazer revela uma sociedade urbana em mudança a partir das 

metamorfoses do espaço urbano que impôs transformações radicais na vida 

urbana. [...] A mobilidade impõe o debate sobre a segregação e as orientações 

definidoras das políticas públicas de investimento que atuam diretamente na 

construção de infraestrutura em determinadas regiões da metrópole em 

detrimento de outras (CARLOS, 2017, p.43-44).  

 

 

Para ampliar os horizontes da necessária reforma urbana e do direito à cidade devemos 

começar pelo questionamento de paradigmas fortemente consolidados na sociedade brasileira, 

como aqueles apontados por Bonduki (2016, p. 91): 

 

[...] a cultura do automóvel e da privatização do espaço viário por ele gerada; 

a propriedade privada e, em especial, a casa própria; a cidade partida e 

segregada; a terceirização ou mesmo a mercantilização descontrolada dos 
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serviços urbanos; a ideologia de segurança como valor urbano; o desprezo 

pelo espaço público e pelo meio ambiente; a rejeição do compartilhamento de 

bens, espaços e serviços urbanos; a cultura do desperdício; e a intolerância às 

minorias e aos diferentes. 

 

 

Entendemos então que, do ponto de vista jurídico, o Brasil é um exemplo do quanto o 

marco regulatório para esse enfrentamento pode avançar, e, no plano do governo federal, temos 

alguns exemplos sólidos. Nos municípios, no entanto, planos diretores, instrumentos 

urbanísticos, regulações de diversos tipos já existem e estão disponíveis para serem aplicados, 

mas nem sempre essa aplicação é efetiva. No entanto, temos um bom exemplo que é o Plano 

Diretor de São Paulo de 2014, que mostrou o quanto a regulação político-jurídica da cidade é 

possível, no sentido de fomentar processos socialmente mais justos. Ferreira (2016, p. 74) 

aponta, sob esse prisma, alguns importantes aspectos:  

 

[...] dobraram-se as Zeis, que obrigam a construção de habitações populares; 

criaram-se instrumentos inovadoras como a Cota de Solidariedade, que obriga 

a doação de terra para habitação social em grandes empreendimentos 

imobiliários; estruturou-se uma dinâmica de adensamento para além dos 

bairros privilegiados e ao longo dos eixos estruturadores de transporte público 

de massa; criou-se um departamento de fiscalização da função social da 

propriedade, entre outros. [...] A verdade, talvez, esteja no fato de que nunca 

houve uma intenção política e econômica real de acabar com as desigualdades 

urbanas. Isso não interessa ao sistema; pelo contrário, pode-se trazer melhorias 

aos bairros pobres, tornando-os um pouco mais dignos, às vezes beneficiando-

os com alguma das boas práticas locais, mas não se modifica estruturalmente 

a realidade em si. Para além da miséria ser funcional ao capitalismo, até 

mesmo como reserva de mão-de-obra, nas cidades, os bairros pobres são, na 

sua fragilidade e ilegalidade – uma ilegalidade criada pelo formalismo 

jurídico, pois na prática, são bairros que funcionam consolidados há décadas 

–, reservas fundiárias importantes para a expansão territorial do capital. 

Bairros inteiros tratados como informais, sujeitos a inúmeras dificuldades 

burocráticas para sua regularização, da noite para o dia dão lugar a 

empreendimentos comerciais, bairros de negócios, condomínios de luxo que, 

como por milagre, resolvem todas as pendências jurídicas e burocráticas antes 

intransponíveis. Questões como o saneamento e a drenagem, antes 

aparentemente insolúveis quando dependentes de investimentos públicos, 

parecem ser facilmente resolvidas quando a solução financeira é alavancada 

pelo setor privado (mesmo que, disfarçadamente, também utilizando-se de 

fundos públicos). A disputa e o controle pela terra, é importante lembrar, ainda 

estão no cerne da problemática habitacional e urbana. 

 

 

A experiência do município de São Paulo demonstra que quando as prefeituras buscam 

efetivamente implementar os instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade, é 
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possível avançar na agenda da reforma urbana. A administração Haddad, que assumiu o 

governo em 2013, buscou se contrapor ao tradicional modelo de desenvolvimento urbano 

vigente na cidade. Segundo Bonduki (2016, p. 94) 

 

[...] a perspectiva de garantir a base fundiária (terra) para a produção 

habitacional, o plano diretor duplicou a quantidade de zonas especiais de 

interesse social, terras reservadas para a habitação social, e criou receitas 

vinculadas (30% do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e 25% dos 

fundos das operações urbanas) para a compra das terras bem localizadas para 

habitação de interesse social. Ademais, regulamentou a aplicação do IPTU 

progressivo sobre terrenos e glebas ociosos para ampliar a oferta fundiária da 

produção habitacional, e a prefeitura já notificou mais de 1,5 mil proprietários 

de imóveis ociosos a esse respeito. Empreendimentos habitacionais buscam 

localizações mais centrais e ao longo das faixas próximas aos eixos de 

transporte coletivo. Desta forma, moradia e trabalho são aproximados, 

reduzindo os percursos, o desgaste dos trabalhadores e as emissões de CO2. 

 

 

Zárate (2016, p. 302) entende que a possibilidade de avançar na direção de uma 

sociedade urbana mais justa baseia-se em alguns princípios que ela denomina como 

“estratégicos do direito à cidade”, como:  

 

[...] exercício pleno dos direitos humanos na cidade; função social da terra, da 

propriedade e da cidade; gestão democrática da cidade e o território; produção 

democrática da cidade e na cidade; manejo responsável e sustentável dos bens 

comuns (naturais, energéticos, patrimoniais, culturais e históricos) da cidade 

e de seu entorno; e uso democrático e equitativo da cidade. 

 

 

Na década de 2000, podemos indicar como alguns dos espaços de discussões sobre o 

direito à cidade, o Fórum Social Mundial, que gerou a Carta Mundial pelo Direito à Cidade; os 

Fóruns de Autoridades Locais, que resultaram na Carta Europeia dos Direitos Humanos nas 

Cidades; e os Fóruns Urbanos Mundiais, organizados pela Agência Habitat das Nações Unidas 

(SAULE JÚNIOR, 2016). 

  

O Direito à Cidade na Carta Mundial é compreendido como o direito ao 

usufruto equitativo das cidades, dentro dos princípios de sustentabilidade e 

justiça social. Além disso, como um direito coletivo dos habitantes das 

cidades, em especial, dos grupos vulneráveis e desfavorecidos, que lhes 

confere a legitimidade de ação e organização, com base nos seus usos e 

costumes, com o objetivo de alcançarem o pleno exercício do direito a um 

padrão de vida adequado. É um direito interligado e interdependente de todos 

os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, concebidos 
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integralmente. De acordo com a carta, todas as pessoas devem ter o direito a 

uma cidade sem discriminação de gênero, idade, raça, etnia e orientação 

política e religiosa, preservando a memória e a identidade cultural (SAULE 

JÚNIOR, 2016, p. 327). 

 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) apresentou a chamada Nova Agenda Urbana 

em 2016, como parte das discussões da Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e 

Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III), na qual compartilhou uma visão de cidade 

“para todos e todas”, conclamando governos nacionais e locais “no sentido de integrar esta 

visão, conhecida como “direito à cidade”, em suas legislações, declarações políticas e estatutos” 

(ONU, 2016, p. 5). Interessante identificar que nesse documento, essa organização reconhece   

 

 

[...] que a crescente desigualdade e a persistência de múltiplas dimensões da 

pobreza, incluindo o número crescente de moradores de favelas e 

assentamentos informais, estão afetando tanto países desenvolvidos quanto 

em desenvolvimento e que a organização espacial, a acessibilidade e o 

desenho do espaço urbano, bem como a infraestrutura e a prestação de 

serviços básicos, em conjunto com políticas de desenvolvimento, podem 

promover ou dificultar a coesão social, a igualdade e a inclusão (ONU, 2016, 

p. 11). 

 

 

É também significativo perceber que, nesse mesmo documento, a ONU compromete-se 

a promover o desenvolvimento de estratégias espaciais urbanas, o que inclui instrumentos de 

planejamento urbano como os que “apoiem a gestão e a utilização sustentáveis dos recursos 

naturais e do solo, compacidade e densidade adequadas, policentrismo e usos mistos, por meio 

de estratégias de ocupação de vazios urbanos ou de expansões urbanas planejadas” (ONU, 

2016, p. 15); bem como encoraja “estratégias de ordenamento do território” que considerem 

 

[...] a necessidade de orientar a expansão urbana, dando prioridade à 

renovação urbana por meio do planejamento para a oferta de infraestrutura e 

serviços acessíveis e bem conectados, densidades populacionais sustentáveis, 

desenho compacto e integração de novas centralidades ao tecido urbano, 

evitando a marginalização e a dispersão urbana (ONU, 2016, p. 15). 

 

 

Esse documento também incentiva a implementação de políticas de planejamento 

urbano que facilitem a mistura social por meio da oferta de opções de habitação 

“economicamente acessíveis com serviços básicos de qualidade e espaços públicos para todos, 
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aumentando a segurança e a proteção, favorecendo a interação social e intergeracional e a 

valorização da diversidade” (ONU, 2016, p. 25). Nesse documento, estimula-se ainda 

 

 

[...] a implementação de programas de desenvolvimento urbano sustentável 

com as necessidades habitacionais e das pessoas no centro da estratégia, 

priorizando esquemas habitacionais bem localizados e bem distribuídos, a fim 

de evitar a produção em massa de habitações periféricas e isoladas, 

desconectadas de sistemas urbanos, independentemente do segmento 

econômico e social para o qual são desenvolvidos, e fornecendo soluções para 

as necessidades habitacionais dos grupos de baixa renda (ONU, 2016, p. 28). 

 

 

As políticas públicas que visam à justiça espacial existem dentro do marco jurídico e 

ideológico capitalista, mas o Estado capitalista, ao atender às reivindicações de movimentos 

populares de permanecerem nas terras ocupadas, de acordo com Rodrigues (2016, p. 41), 

“reconhece as desigualdades socioespaciais, promove melhorias no padrão urbano com 

implantação de infraestrutura de água, luz, redes para transportes coletivos e equipamentos e 

meios de consumo coletivo”. Ainda segundo Rodrigues (2016, p. 43), “a utopia do Direito à 

Cidade se insere na luta por direitos coletivos numa ótica diferente da produção capitalista. É 

preciso, assim, averiguar se as lutas que se manifestam nas cidades, em especial pelos 

movimentos populares urbanos, possibilitam ter a cidade como valor de uso”. 

 

 

A proposta de justiça espacial, apesar de ter como base o Estado e os 

movimentos populares, não se adequa ao ideário do planejamento. Desde as 

ideias de cidades jardins, do planejamento urbano projetado para cidades e 

sociedades ideais, a desigualdade social e espacial tenta ser “corrigida” com 

normas de uso da terra, sem colocar em debate a propriedade privada da terra. 

Isso porque o planejamento está inserido numa sociedade formada por classes 

e frações de classes sociais antagônicas. O mesmo ocorre no Brasil na 

atualidade, pois a Constituição brasileira de 1988 (Brasil, 1990) define, na 

perspectiva da função social da cidade e da propriedade urbana, o não uso ou 

a subutilização como possibilidade de desapropriação para fins de política 

habitacional de interesse social, desde que delimitada em planos diretores 

municipais, municipais, que se transformaram na política urbana por 

excelência. Mesmo quando se prevê a aplicação de todos os instrumentos do 

Estatuto da Cidade, até culminar com a desapropriação feita com títulos de 

dívida pública, a propriedade é reconhecida, em sua essência, como um 

elemento fundamental do capitalismo (RODRIGUES, 2016, p. 46). 

 

 

Se os instrumentos do Estatuto da Cidade não são efetivamente aplicados, as cidades 

brasileiras irão continuar a reproduzir o padrão de urbanização excludente. “O acesso a 
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oportunidades para alcançar um padrão adequado de viver de acordo com as comunidades 

vulneráveis e pobres está diretamente relacionada com a sua localização no território da cidade” 

(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2011, s/p.). Este projeto pretende monitorar o 

cumprimento dos instrumentos do Estatuto da Cidade, principalmente as Zonas Especiais de 

Interesse Social, os instrumentos de cumprimento da função social da propriedade 

(Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios; IPTU Progressivo no Tempo e 

Desapropriação com Títulos da Dívida Pública) e dos instrumentos de regularização fundiária 

nas cidades brasileiras (Concessão de Uso Especial para Moradia, Usucapião Especial de 

Imóvel Urbano, Direito de Superfície e Demarcação Urbanística, entre outros), no contexto de 

políticas e programas municipais e projetos urbanos em larga escala (Operações Urbanas, 

Parcerias Público-Privadas e mobilidade urbana), de modo que permitam refletir sobre: - o 

cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade; - a resistência de assentamentos 

precários a remoções e despejos forçados; - e a inclusão socioterritorial e efetivação de direitos 

socioeconômicos por meio da regularização e integração de assentamentos precários a cidade e 

da ampliação do acesso à terra e moradia para os grupos pobres e vulneráveis 

(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2011, s/p.). 

 

5.3. BASES PARA CIDADES MENOS DESIGUAIS  

 

Catelan (2012, p. 47) propõe que pensemos sempre em “interações territoriais urbanas 

e interações espaciais urbanas. A segunda compreende a primeira, no entanto, são diferentes 

em seus aspectos metodológicos, pois se referem a enfoques analíticos diferentes”. Desse modo, 

os fluxos nas redes colocam as cidades no processo de reprodução do capital em múltiplas 

escalas e assim as redes passam a ser o eixo estruturador para compreendermos as funções e os 

papéis das cidades. “Também são a possibilidade de pensarmos as cidades em suas articulações 

pelas diferenciações e complementaridades de suas funções e papéis, e não pela relação de 

importância que põe uma em detrimento de outra” (CATELAN, 2012, p. 52). Em Araçatuba e 

em Birigui, percebemos articulações em múltiplas escalas e podemos identificar a coexistência 

da estruturação hierárquica e das articulações não-hierárquicas, como proposto por Catelan 

(2012). 

Entendemos que o processo de reestruturação pelo qual vem passando Araçatuba não se 

vincula apenas à instância da cidade, mas também é acompanhada por rearranjos escalares e 

reescalonamento, nos moldes propostos por Brenner (2013). Nesse processo de reestruturação, 
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como propõe Whitacker (2019, p. 11), “as instâncias econômicas e políticas são cingidas por 

arranjos espaciais que se sobrepõem aos anteriores, sem, no entanto, aniquilá-los. Isso implica 

em dinâmicas que impõem desafios ao Estado e ao planejamento urbano e regional”.  

Ideia similar é apresentada por Moura (2009, P. 86) quando assinala que a transformação 

da natureza de algumas cidades, “com a hibridez da dimensão que assumem, nem urbana, nem 

regional, e a multiplicidade escalar movida pelos fluxos e relações, exigem que se adote a 

categoria urbano-regional no plano analítico e na gestão do território”.  

Entendemos que, considerando Araçatuba e Birigui como uma nova “entidade urbana”, 

algo deveria ser proposto como um planejamento urbano regional, nas bases do que preconiza 

Camagni (1993, p. 119), quando defende a “lógica em rede”, a partir da qual a “intervenção 

sobre o urbanismo pode enriquecer ainda novos valores e novas potencialidades”, para além 

das necessárias “intervenções de política econômica para o nível das cidades e de sistemas de 

cidades”, reforçando a vantagem competitiva de cada uma das cidades e desenvolvendo 

relações de complementaridade entre centros vizinhos. Ainda segundo Camagni (1993), é 

necessário introduzir uma “estratégia intencional de desenvolvimento da cidade”, referindo-se 

às funções desenvolvidas pela cidade, seu papel na divisão espacial do trabalho, sua 

competitividade e suas relações com os outros nós da rede de cidades. 

Birigui já está inserida em redes internacionais de comércio, bem como Araçatuba, em 

suas especialidades. Deveriam reforçar isso para aumentar sua zona de influência e exemplos 

desse tipo de ação podem se dar por meio de atividades realizadas como um planejamento 

conjunto, com feiras especializadas e centros de pesquisa técnica em ações de cooperação entre 

instituições.  

Camagni (1993) tem mostrado como as lógicas inerentes à organização do sistema de 

cidades são mais complexas do que se pode perceber pela simples lógica territorial e a 

hierarquia do modelo tradicional dos lugares centrais.  

 

O controle do mercado de outputs, de inputs, de processos de inovação, 

conduzido muito para a empresa, não somente em termos de controle de uma 

zona de atração, mas também em uma medida crescente em relações 

cooperativas “em rede”. A nova lógica de comportamento de empresas 

procede paralelamente a (e determina particularmente) nova lógica de 

organização da armadura urbana, que se fazem de fenômenos de 

especialização dos centros e de relações em rede (CAMAGNI, 1993, p. 125). 
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Por outro lado, Soares (2006) aponta possível fragilidade de processos de integração e 

a divisão de funções entre cidades, provocada por uma possível “competição” entre cidades na 

disputa pela “primazia urbana” de determinada região. “Nessa leitura, a bipolaridade constatada 

revela tanto a debilidade dos arranjos produtivos locais, como a ausência de um projeto de 

desenvolvimento regional comum” (SOARES, 2006, p. 360). E essa situação coloca uma série 

de desafios para o planejamento e o desenvolvimento desses conjuntos urbanos. 

Para Reis Filho (2015, p. 105), a regulação para a urbanização dispersa, atualmente um 

fato em escala mundial, “poderia estabelecer formas de conciliação entre interesses públicos e 

privados, tanto em termos sociais, quanto urbanísticos, afinal, as áreas de urbanização dispersas 

são viabilizadas por investimentos públicos em obras de infraestrutura”. 

A gestão e o planejamento urbano dessa nova entidade urbana Araçatuba-Birigui, em 

processo de constituição, trariam desafios para as suas elites políticas e econômicas, de ordem 

política, institucional e socioeconômica. A maior dificuldade política seria assegurar a 

participação dos diversos representantes sociais nas discussões sobre o futuro dessa nova 

entidade urbana, em um sistema integrado de planejamento com sólidos canais de participação 

popular. Como desafio institucional, indicamos uma transformação de paradigma nas bases 

apontadas por Dematteis (2002): com uma mudança dos governos e políticas locais para um 

governo e políticas em rede. E os desafios econômicos estariam relacionados à definição de um 

modelo de desenvolvimento para a entidade urbana, com a convergência de políticas de 

desenvolvimento econômico dos municípios que a compõem. Ademais, é preciso considerar 

que, na esfera social, existem profundas desigualdades a serem reduzidas no âmbito da entidade 

urbana Araçatuba-Birigui. 

O poder público, como responsável pelo fornecimento de boa parte dos serviços 

urbanos, essenciais tanto às empresas como aos citadinos, desempenha relevante papel na 

determinação do uso de cada área do solo urbano e, consequentemente, do seu preço. Quando 

o poder público equipa uma área da cidade com um serviço público como asfaltamento, água 

encanada ou linhas de ônibus, ele desloca para esse setor da cidade o interesse de empresas e 

moradores que anteriormente, devido à falta desses serviços, poderiam dar preferência a outras 

áreas na cidade. Daí a valorização do solo nesse setor da cidade em relação aos demais. A 

elevação do preço dos imóveis pode deslocar os moradores mais antigos e pobres. 

 

As transformações no preço do solo acarretadas pela ação do Estado são 

aproveitadas pelos especuladores, quando estes têm possibilidade de antecipar 

os lugares em que as diversas redes de serviços urbanos serão expandidas. [...] 

A especulação imobiliária procura influir sobre as decisões do poder público 
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quanto às áreas a serem beneficiadas com a expansão de serviços. Uma das 

maneiras de fazer isso é adquirir, a preço baixo, glebas adjacentes ao perímetro 

urbano, desprovidas de qualquer serviço, e promover seu loteamento, mas de 

modo que a parte mais distante da área já urbanizada seja ocupada. [...] Sendo 

o montante de serviços urbanos escassos em relação às necessidades da 

população, o mercado os leiloa mediante a valorização diferencial do uso do 

solo, de modo que mesmo serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado aos 

moradores – como ruas asfaltadas, galerias pluviais, iluminação pública, 

coleta de lixo etc. – acabam sendo usufruídos apenas por aqueles que podem 

pagar seu “preço” incluído na renda do solo que dá acesso a eles (SINGER, 

2017, p. 42).  

 

 

O capitalismo tem a contradição como seu fundamento, produzindo, ao mesmo tempo, 

a riqueza apropriada por poucos, e a pobreza para a maioria. Os investimentos realizados no 

decorrer do tempo, por toda sociedade, tanto pelo poder público como pela iniciativa privada, 

são incorporados, no espaço urbano, pelos proprietários de imóveis, enquanto ampliam-se, para 

os mais pobres, as dificuldades de acesso a todo o patrimônio produzido coletivamente. Assim, 

o capitalismo produz a desigualdade socioespacial e reproduz a injustiça espacial. E então o 

Estado pode ou não atuar para tentar minorar as desigualdades, promovendo alguma justiça 

espacial.  

 

 

O Estado capitalista, para proceder a qualquer intervenção no espaço, utiliza-

se de leis e normas que articulam e definem o capitalismo. Para que essas 

intervenções ocorram é fundamental que os movimentos populares, em suas 

reivindicações, consigam influenciar a ação estatal e a elaboração de leis que 

ajudem a promover a justiça espacial. [...] O Estado capitalista tem 

possibilidades, dependendo da pressão de movimentos populares urbanos e da 

“vontade política” de governantes, de modificar as atuações em prol de uma 

justiça espacial, porém seus limites estão dados pelas contradições inerentes 

ao desenvolvimento do capitalismo. Quando se pensa em políticas públicas 

que visam à equidade e à universalidade de direitos, à produção e à reprodução 

do espaço como valor de uso, fala-se de justiça espacial limitada, pela forma 

e conteúdo, ao Estado capitalista, mas com a potência de se ter como meta o 

Direito à Cidade. Ao longo do tempo, os movimentos populares conseguiram 

aprovar alguns limites para a especulação imobiliária, com a definição de 

função social da cidade e da propriedade; o direito à moradia como direito 

humano; a limitação para os despejos forçados que se consubstanciam 

parcialmente no direito à permanência nas áreas ocupadas, por meio da 

regularização fundiária de interesse social. A existência de leis, de normas e 

de procedimentos não é garantia da efetivação da justiça espacial. É 

necessária, também, a atuação política no espaço, que depende da vontade 

política de governantes de inverter a ordem de prioridades de investimento no 

espaço (RODRIGUES, 2016, p. 64). 
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Hoje temos clareza de que a cidade mais compacta proporciona uma vida melhor, por 

conta dos menores deslocamentos, menores distâncias, investimentos menores em 

infraestrutura, equipamentos e serviços públicos, menos absorção de terra rural que deixa de 

cumprir uma função de lazer ou de produção de alimentos, com menor número possível de lotes 

desocupados. Pensamos então quais princípios melhorariam a qualidade de vida nas cidades, 

ou seja, que princípios poderíamos propor para termos uma cidade melhor, com menos 

desigualdades? 

Ao longo dessa pesquisa de doutoramento tivemos a oportunidade de entrevistar os três 

secretários que estiveram à frente da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 

de Araçatuba, desde a gestão iniciada em 2009 até o presente ano. Temos aqui um recorte acerca 

do pensamento desses agentes públicos e utilizaremos alguns de seus entendimentos como 

introdução ao delineamento de princípios que entendemos ser relevantes para termos cidades 

menos desiguais. 

Iniciamos com um trecho da entrevista realizada com o antigo Secretário Municipal de 

Planejamento Urbano e Habitação de Araçatuba61, Ederson da Silva, que atuou entre os anos 

de 2010 e 2016, no qual avalia os loteamentos com lotes medindo 200 metros quadrados, do 

ponto de vista do conforto ambiental, pois, segundo ele, tais dimensões de lotes são menos 

satisfatórios em relação às adequadas condições de insolação e ventilação das casas:  

 

 

A função do poder público é seguir a legislação e aplicar, a função do 

empreendedor é seguir a legislação e a cumpri-la. Por exemplo, quando a 

Câmara Municipal de Araçatuba resolveu mudar a lei municipal permitindo 

loteamentos com lotes de 200 metros quadrados, eu fui contra. O que eu disse 

é que um lote de 200 é muito pior para a questão de insolação, de ventilação, 

vão sair projetos ruins. Por mais que as casas estejam menores, os ambientes 

menores, é ruim um lote de 200 metros. 

 

 

Nessa mesma entrevista, o antigo Secretário Municipal de Planejamento Urbano e 

Habitação de Araçatuba enfocou algumas diretrizes de ordenamento urbano impostas pelo 

município em relação ao crescimento territorial da cidade: 

 

Não houve esforço para que o crescimento territorial da cidade fosse 

ampliado, porém o que houve foi tentar minimizar a ampliação que aconteceu. 

Se você pegar aquela região do bairro Concórdia e fizer um exercício de ir no 

Google Earth, comparando 2008 e 2018, você vai verificar que aquela região 

toda, indo até Birigui, cresceu muito. Você verá os prédios que foram sendo 

 
61 Entrevista realizada no dia 17 de dezembro de 2018. 
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construídos ali, porque o Concordia não tinha edifício. Então nós procuramos 

minimizar danos possíveis através das diretrizes. Vai expandir? Então o 

empreendedor vai ter que colocar avenida, vai ter que colocar rotatória, etc. 

Então não temos como coibir esse crescimento. Por mais que as pessoas 

achem que os prefeitos têm muito poder, diante dos empreendedores esse 

poder é limitado. Se o empreendedor falar que vai fazer e não tem lei que 

proíba, ele vai fazer.  

 

 

E o antigo Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação de Araçatuba 

continua sua explanação, abordando as alterações nas leis sobre o perímetro urbano, de modo 

que fossem abarcadas as novas áreas de habitação que surgiram em Araçatuba nos últimos anos: 

 

Na verdade, a lei do perímetro urbano é alterada todo ano. Como que a 

prefeitura faz a expansão do perímetro urbano, como ela insere novas glebas 

no perímetro urbano? Chega um empreendedor e fala que quer fazer um 

empreendimento numa área que esteja fora do perímetro urbano: ele pede a 

inserção no perímetro urbano, a prefeitura faz toda a tramitação, verifica toda 

a documentação e então o prefeito manda a lei para a Câmara dos Vereadores. 

Águas Claras, Porto Real, todos esses bairros foram inseridos assim e isso 

ocorre às vezes mais de uma vez por ano, depende dos pedidos. Então a linha 

perimetral vai sendo ampliada conforme os empreendedores vão pedindo a 

inserção no perímetro, porque eu não posso aprovar o loteamento se ele não 

tiver dentro do perímetro urbano. 

 

 

Entrevistamos também a antiga Secretária Municipal de Planejamento Urbano e 

Habitação de Araçatuba62, Denise Carvalho Schneider, que atuou no ano de 2009, no qual ela 

avalia se existiram esforços para conter ou estimular o crescimento territorial de Araçatuba e 

aponta a questão do adensamento como prioritária:  

 

Deveria haver um esforço primeiro em relação ao adensamento e todas as 

prefeituras acho que têm instrumentos para tentar colocar isso com um pouco 

mais de força, tentando segurar e induzir esse adensamento. É um desafio 

muito grande ao capital especulativo imobiliário e a maior parte das 

prefeituras não consegue se impor.  

No plano diretor de Araçatuba, que é de 2006, existe um plano de zoneamento. 

O que nós não temos são taxas de ocupação ou coeficientes de aproveitamento 

e ocupação, ou seja, nós não temos regras claras para a ocupação dos lotes. 

Por exemplo, nós temos zonas de especial interesse ambiental, nessas zonas 

você só pode ocupar tantos por cento do lote. Mas nós não temos, por 

exemplo, uma taxa de ocupação por zoneamento, por exemplo, você pode 

ocupar, nas zonas urbanas da cidade 100% do lote, nós não temos um 

coeficiente de aproveitamento, você pode, infelizmente, hoje, chegar e 

construir um prédio de dois andares em qualquer terreno, mesmo pequeno, em 

 
62 Entrevista realizada no dia 14 de dezembro de 2018. 
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qualquer região da cidade, porque não existe um padrão de altura e de 

adensamento. 

 

 

Importante aqui também trazer Sposito (2007a) ao frisar que, em muitos casos, a 

ocupação da periferia das cidades foi sendo feita irregularmente, ao longo do século XX.  

 

Muitas vezes, a iniciativa privada se incumbiu de implantar loteamentos sem 

atender às exigências da legislação urbana (tamanho mínimo dos lotes, largura 

mínima das vias, definição de áreas verdes e de uso institucional, incorporação 

de infra-estruturas mínimas etc) e, portanto, sem aprovar seus projetos, 

inviabilizando a legalização da aquisição de seus lotes (SPOSITO, 2007a, p. 

19).  

 

 

Sposito (2006) lembra ainda que é preciso considerar que boa parte dos 

empreendimentos implantados nas cidades brasileiras de porte médio não obedece à legislação 

relativa à implantação de condomínios, normativa que exige que as áreas de uso coletivo (ruas, 

calçadas, áreas de lazer e proteção ambiental) internas aos muros dos condomínios sejam de 

propriedade de seus moradores. 

 

 
Não atendendo a essa legislação, a maior parte desses empreendimentos 

murados são, apenas, loteamentos fechados, o que significa que as áreas de 

uso coletivo intramuros são, de fato, áreas públicas, ainda que de uso 

exclusivo de seus moradores. A existência de guaritas que controlam o acesso 

a esses loteamentos denota o grau de exclusividade indevida desses espaços. 

Para contornar esta infração legal, muitos municípios, atendendo aos 

interesses dos empreendedores, aprovam leis municipais que concedem o 

direito de uso exclusivo dessas terras públicas intra-muros aos seus 

moradores. Assim, a presença desses empreendimentos nas áreas urbanas 

consolidadas de cidades de porte médio fere, duplamente, o direito social à 

cidade. De um lado, segmentam o espaço urbano e o direito pleno de 

circulação na cidade, com seus muros e, de outro, impedem o acesso do 

conjunto dos citadinos às áreas públicas que estão dentro desses muros. Nesse 

quadro de contradições, a satisfação das necessidades coletivas do conjunto 

dos moradores e/ou frequentadores dessas cidades fica prejudicada em favor 

da satisfação das necessidades coletivas de circular e ter lazer dos que moram 

dentro dos muros (SPOSITO, 2006, p. 191). 

 

 

Lojikne (1997) discute o que é o coletivo na cidade, analisando o que são os meios de 

consumo coletivo. Para esse autor, a cidade é uma relação entre o público e o privado, o 

individual e o coletivo, do que decorre que haverá um consumo de “coisas” que são providas 
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coletivamente: as ruas, calçadas, redes de esgoto, água, serviços. Esses são os meios de 

consumo coletivos e que vão sendo apropriados pela sociedade. Santos (1994) coloca a questão 

de quanto vale o lugar e como, politicamente, os proprietários vão se apropriando daquilo que 

está provisionado, implantado como meios de consumo coletivos.  

Sposito e Góes (2013) apontam, nos loteamentos horizontais residenciais fechados, a 

existência de terras públicas, que são de uso coletivo, mas não são de uso público porque não é 

qualquer pessoa que, livremente, pode entrar lá. É o contrário dos shopping centers, que são 

terras privadas, mas de uso público, no sentido de que (quase) qualquer pessoa pode 

compartilhar espaços desse tipo. Entramos então no debate das diferenças entre espaço público 

e esfera pública que, nos primórdios da discussão, no século XIX, tinha a rua, a ideia de flanar, 

andar, ir e vir, a praça como ideário da esfera pública, como sendo representativo de um mundo 

público. Havia uma coincidência entre espaço público e realização da esfera pública, como uma 

esfera de sociabilidade. Hoje, parte dessa sociabilidade, dessa relação pública entre as pessoas, 

não se realiza mais no espaço público. Então pergunta-se: A esfera pública realiza-se de modo 

completo? Porque, se ela é segmentada, se existem controles privados, se é observada por 

equipamentos de segurança, se as pessoas não podem entrar com essa ou aquela roupa, então 

essa esfera pública é contraída, porque aquele espaço não é público, no sentido amplo desse 

termo. Se, antes, havia uma coincidência entre espaço e esfera pública, aos poucos, no mundo 

contemporâneo, há relativo desencaixe entre esfera pública e espaço público. Para ampliar a 

discussão sobre o que é a esfera pública, apresentamos algumas ideias sobre o espaço comum.  

Dardot e Laval (2017) colocam a ideia de que devemos trabalhar, na cidade 

contemporânea, com algo a mais do que o par público-privado: com a ideia do que são os 

espaços comuns. Espaços comuns referem-se aquilo que é compartilhado. A hipótese central 

de Dardot e Laval (2017) é a de que, em uma conjuntura de “predação generalizada orquestrada 

pelas oligarquias que concentram a riqueza coletiva” (DARDOT; LAVAL, 2017, p. 4), o 

princípio do comum seja pensado como “um objeto da atividade política” compartilhado por 

demandas e princípios de autogoverno de coletividades, elaboradas sobre uma lógica social que 

“designa uma tarefa histórica de reinstituição democrática da sociedade” (DARDOT; LAVAL, 

2017, p. 314). Não se trata de uma gestão, uma vez que o autogoverno do comum não se limita 

ao governo de bens comuns, mas de um autogoverno no sentido de garantir a autonomia da 

organização social dos indivíduos, instituições e regras. Dardot e Laval (2017) entendem o 

princípio do comum como o fundamento de uma organização democrática co-determinada 

pelos participantes. Trata-se, a rigor, de uma alternativa política de organização social que 

rechaça a mediação e controle do mercado como modelo universal.  
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A chamada Primavera Árabe 63 , bem como as manifestações em várias cidades da 

Europa e aquelas que ocorreram no Brasil em junho de 2013 apresentaram agendas que, apesar 

da dispersão de pautas, referem-se ao controle de recursos e à sua apropriação em diversas 

dimensões (serviços públicos, democracia participativa, gestão democrática de recursos e 

instituições etc.). Para Dardot e Laval (2017), a difusão das lutas e dos movimentos sociais 

assinala um momento histórico que pode ser entendido como um impasse político, mas também 

como uma tentativa de emancipação. Se o impasse reside no esgotamento das alternativas 

políticas do século XX e no desgaste do capitalismo neoliberal, a potência de emancipação 

implica uma teoria sobre o comum como eixo que orienta a estruturação da forma social no 

capitalismo contemporâneo, de modo que, para além dos comuns (pensados no plural como 

gestão e uso coletivo de recursos), articula estruturalmente um regime de participação no 

controle social do que é tornado comum. Dardot e Laval (2017) defendem a ressignificação da 

cidadania no sentido de um controle democrático que se traduz no entendimento do serviço 

público como instituição do comum (reconhecendo a sociedade em sua dimensão de conflito, 

de mobilização e de resistência à ação do Estado). As bases da solidariedade e dos mecanismos 

de coesão social, portanto, assumem como eixo o autogoverno do que é comum, com um novo 

entendimento acerca da autonomia da forma social e das clivagens entre sociedade civil e 

Estado.  

Uma vez que a justiça social e a qualidade de vida acham-se vinculadas a diferentes 

esferas (a justiça social está relacionada com a esfera pública, ao passo que a qualidade de vida 

remete, inicialmente, à esfera privada), identificamos, a partir de Souza (2018, p. 67), duas 

classes de parâmetros subordinados particulares.  

 

 

Exemplos de parâmetros subordinados particulares associados à justiça social 

podem ser o nível de segregação residencial, o grau de desigualdade 

sócioeconômica e o grau de oportunidade para participação cidadã direta em 

processos decisórios relevantes. Exemplos de parâmetros subordinados 

particulares associados à qualidade de vida são aqueles relativos à satisfação 

individual no que se refere à educação, à saúde e à moradia. 

 

 

 
63 Entende-se por Primavera Árabe a onda de protestos e revoluções ocorridas no Oriente Médio e norte 

do continente africano em que a população foi às ruas para derrubar ditadores ou reivindicar melhores 

condições de vida. Iniciou-se em dezembro de 2010 na Tunísia, com a onda de protestos se alastrando 

para outros países como Líbia, Egito, Argélia, Iêmen, Marrocos, Bahrein, Síria, Jordânia e Omã (SANZ, 

2017).  
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Para se desenvolver raciocínio relativo à aplicação prática de parâmetros como os 

citados no excerto anterior, apresentamos aqui as definições de alguns dos principais 

parâmetros urbanísticos utilizados em planos diretores dos municípios: taxa de ocupação é a 

relação entre a área da projeção horizontal da edificação e a área total do lote ou da gleba; 

coeficiente de aproveitamento é relação entre a área construída total e a área total do lote ou 

gleba; taxa de permeabilidade é a relação entre a parte do terreno que permite a infiltração da 

água e a área total do mesmo; índice de áreas verdes é a relação entre a parcela do terreno 

coberta por vegetação e a área total do mesmo (SOUZA, 2018). Temos ainda um dos 

indicadores urbanísticos, ao nosso ver, mais importantes quando pensamos em justiça espacial: 

a densidade.  

 

A densidade bruta de uma zona ou de um assentamento expressa o número 

total de pessoas que residem na zona ou assentamento em questão, dividido 

pela área total do mesmo (incluindo-se os espaços ocupados por vias de 

circulação, praças e todo tipo de uso não-residencial). A densidade líquida 

expressa o número total de pessoas que residem na zona ou assentamento em 

questão, dividido pela área utilizada apenas para fins residenciais (SOUZA, 

2018, p.225). 

 

 

No entanto, não podemos concordar com Souza (2018, p. 220) quando este autor afirma 

que “os parâmetros urbanísticos não possuem, em si mesmos, uma vocação progressista ou 

conservadora. Eles expressam, simplesmente, aspectos da densidade urbana e das formas 

espaciais”. Em nosso entendimento, os indicadores urbanísticos expressam a vontade política 

deliberada de conduzir a cidade por caminhos que se mostrarão benéficos na medida em que, 

ao condicionarem a ocupação do solo, estabeleçam densidades e tipologias compatíveis com 

uma boa qualidade de vida. Ao contrário, se mostrarão maléficos se servirem como suporte 

para uma ocupação que induza à saturação dos equipamentos urbanos, ao aprofundamento das 

desigualdades e à amplificação de problemas ambientais. Ainda que as definições de tais 

parâmetros não implicam diretamente em ações progressistas ou conservadoras, podem ser 

portadoras de possibilidades numa direção ou noutra e é esse o ponto central na nossa 

perspectiva analítica. 

Os instrumentos urbanísticos podem ser ferramentas que delimitem os direitos de 

alguns, como o direito de construir e o direito de manter ociosa uma propriedade, impondo-lhes 

certos deveres, justamente para que os direitos de uma parcela maior da população não sejam 

prejudicados, como o direito de não ser segregado e o direito à moradia digna.   
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A análise de todas essas manifestações dos vínculos entre espaço e poder no 

interior do planejamento e da gestão urbanos estaria, não obstante, muito 

incompleta se não fosse discutido o papel das próprias formas espaciais e do 

substrato espacial. [...] O espaço não é apenas um reflexo ou um recipiente 

neutro, mas exerce, também, um condicionamento: uma vez produzidas dessa 

ou daquela forma, para atender a tal ou qual finalidade, as formas espaciais 

facilitarão certas atividades e dificultarão ou impedirão outras. [...] Da escala 

da cidade como um todo (espacialidade do “público” e do “privado” e da 

relação entre ambos) até a escala de uma construção ou parte dela (por 

exemplo, uma sala de aula), o poder está inscrito nas formas espaciais 

(SOUZA, 2018, p.374-375). 

 

 

Pensamos em Araçatuba e Birigui porque são nosso recorte analítico e nessas cidades 

verificamos importantes aspectos que denotam o aprofundamento das desigualdades 

socioespaciais, mas os princípios que serão aqui delineados são preceitos gerais que podem ser 

implementados em outras cidades.  

 

 

5.4. UM PROBLEMA, UM PRINCÍPIO 

 

A partir de problemas verificados nas cidades de Araçatuba e de Birigui, sugerimos 

alternativas que visam mitigar os efeitos futuros do aumento das desigualdades socioespaciais, 

como um projeto de “devir” das cidades, delineando princípios que tornariam cidades 

fortemente marcadas pelas desigualdades, menos desiguais e mais justas socioespacialmente.  

 

5.4.1. Densidade Urbana 

Apresentamos mais uma vez nesta tese o Mapa 38 para ilustrar o problema de como a 

densidade populacional diminuiu em áreas centrais das cidades de Araçatuba e de Birigui, 

enquanto houve um aumento da densidade nas franjas desses municípios. Como esses mapas 

foram elaborados com base nos Censos do IBGE de 2000 e de 2010, entendemos que, se 

fizéssemos um novo mapa com base no próximo Censo do IBGE, esse novo intervalo de tempo 

evidenciaria ainda mais esse incremento da densidade populacional nas periferias, por conta 

dos novos loteamentos residenciais que surgiram nesse ínterim, além daqueles que estão 

atualmente em fase de implantação, na franja urbana das duas cidades. 
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Mapa 38 – Araçatuba e Birigui. Densidade Populacional Urbana. 2010 

 

Fonte: Censo Demográfico - IBGE (2010). Organizado por Ana Paula C. Sader (2019). 
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Entendemos que a melhor distribuição da densidade construtiva é um dos parâmetros 

fundamentais a ser definido como um princípio. Hoje, nas famílias mais ricas, temos um 

número de pessoas um pouco menor por domicílio do que naqueles domicílios mais pobres. É 

razoável que a produção habitacional com finalidade social possa ter um terreno com 120m2 

enquanto habitações nas demais áreas da cidade, não? Por quê? É um preceito atualmente 

permitido pela legislação e que acentua a desigualdade. Quem é mais pobre pode viver em um 

terreno menor? Nas áreas mais ricas, ou de classe média da cidade, isso é proibido pelas 

legislações municipais. Deveria haver um tamanho mínimo igual, para todas as classes sociais. 

Para todos os setores da cidade, será permitido um percentual de construção para cada tamanho 

de terreno. Por exemplo, se em uma quadra cabem 20 lotes e se cada lote pode ter uma taxa de 

ocupação de 60% do terreno e um coeficiente de aproveitamento que permita construir até três 

pavimentos, teremos um parâmetro estabelecido da máxima densidade construída para este 

setor da cidade. Todos teriam direito a um mínimo de área construída e não haveria o risco de 

alguém construir uma enorme torre e ninguém mais ter o direito de construir ali. Qual é o 

mínimo e qual é o máximo? Todos terão direito a construir 60% do terreno, no que seria o 

pavimento térreo. Mas para construir além disso dependerá do que já está construído no restante 

do setor. Esse princípio inviabilizaria o estoque de terras, diminuindo sobremaneira o 

movimento especulativo e permitindo uma cidade melhor distribuída, tendo em vista que o 

problema da dispersão urbana no período atual é que ela não é uma redistribuição da população, 

ela não é uma diminuição da densidade, ela é uma diminuição da densidade média. Em um 

outro exemplo, em uma determinada quadra temos 50 mil metros quadrados, como princípios 

diríamos que nesse polígono de 50 mil metros quadrados é permitido edificar mil metros 

quadrados. Assim, os primeiros que ali construírem vão edificar mais do que os outros e quem 

edificar por último, perde o direito de construir mais pavimentos. É um modo de distribuir 

melhor e não haver retenção de terrenos. 

Se seguíssemos esse princípio da setorização da cidade distribuindo-se a densidade 

construtiva, não poderíamos ter uma torre e vários terrenos em volta, vazios. Pensar em como 

distribuir melhor as pessoas na cidade é pensar em equidade territorial e em justiça espacial.  

O que é uma cidade mais justa espacialmente? Isso poderia tanto ser feito do ponto de 

vista do zoneamento, mas com ideias para substituir o conceito do zoneamento, pois é um 

preceito injusto socialmente. Nos bairros Jardim Europa e Jardim Paulistano, que fazem parte 

do que é conhecido como o bairro dos Jardins, na cidade de São Paulo, não se pode ter edifícios 

altos, apenas casas com até dois pavimentos, enquanto demais áreas da cidade estão cheias de 
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arranha-céus. Esse é um exemplo claro de falta de equidade territorial, a partir do princípio da 

densidade construtiva, à qual se associa a densidade ocupacional. 

 

5.4.2. Convivência entre Diferentes Classes Sociais 

Os mapas 26 e 29, também já apresentados anteriormente, estão aqui postos novamente 

de modo a demonstrar o quão distantes localizam-se as moradias de pessoas de diferentes 

classes sociais.  Percebemos, ao observar o Mapa 26, que Araçatuba apresenta loteamentos mais 

recentes em todas as suas áreas periféricas, formando um “anel completo”. Em Birigui, a partir 

de um recorte mais recente, só vemos loteamentos na parte mais próxima a Araçatuba, 

formando um “semiarco” na parte noroeste da cidade. Entendemos que essa característica 

revela processos de desigualdade socioespaciais, mais evidentes ao compararmos as duas 

cidades em conjunto (Mapa 29).  

Constatamos ainda, observando o Mapa 26, que a coocorrência de loteamentos fechados 

e/ou condomínios horizontais  de alta renda e loteamentos abertos populares dá-se tanto no setor 

norte de Araçatuba quanto no setor norte de Birigui. No entanto, a convivência não existe entre 

essas diferentes classes sociais dados os muros que os separam fisicamente, como bem esclarece 

Sposito (2006, p. 195): 

 

[...] a emergência desses “enclaves” tem propiciado a constituição de uma 

periferia geométrica que é plural, do ponto de vista social, sem chegar a ser 

multissocial. Lado a lado, loteamentos abertos e loteamentos fechados 

justapõem-se conformando um mosaico que, aparentemente, poderia ser lido 

como diversidade social nos espaços urbanos mais recentemente implantados.  

Entretanto, as barreiras físicas e de controle social que são impostas, 

legalizadas e/ou legitimadas socialmente, a partir da implantação de 

loteamentos fechados, tornam a segregação clara e indiscutível, na escala 

intraurbana. Nesse caso, a relação centro- periferia não se orienta mais pela 

distância geométrica entre o que é central e o que é periférico, mas pela 

distância espacial (grau de mobilidade de cada um) e social (numa formação 

social marcada por profundas disparidades socioeconômicas), entre áreas que 

estão justapostas. 

 

 

No eixo de ligação entre Araçatuba e Birigui, os espaços residenciais fechados de alto 

padrão existentes e aqueles que se encontram em fase de projetos são onipresentes.  

Ainda observando o Mapa 29, fica evidente a dispersão dos setores de exclusão e na 

maior parte dos casos as distâncias entre eles e, de outro, a concentração e a proximidade dos 

setores de inclusão; a presença quase completa de setores intermediários entre os de exclusão e 

inclusão, funcionando como “anteparos”; a presença também marcante dos setores de inclusão 
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nas ou próximos das áreas centrais de cada cidade; e os setores de exclusão nas áreas mais 

distantes. Assim, é possível perceber o quanto, em cada uma dessas cidades, as distâncias 

espaciais configuram-se como elemento estruturador de sua paisagem e, por consequência, de 

suas dinâmicas.  
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Mapa 26 – Araçatuba e Birigui. Localização dos espaços residenciais fechados 

classificados por tipo e período de entrega. 2019 

 

Fonte: CNEFE (2010); IBGE (2018); Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Araçatuba 

(2019); Secretaria de Obras de Birigui (2019); Levantamentos de campo realizados pela autora (2019). 

Organizado por Ana Paula C. Sader (2019).  
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Mapa 29 – Araçatuba e Birigui. Mapa Síntese: Análise Espacial da Exclusão Social de 

Araçatuba e Birigui. 2010 

 

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010). 
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Assim, um outro princípio que gostaríamos de colocar é o da convivência entre 

diferentes classes sociais. Como poderíamos garantir esse princípio? Atualmente, pela Lei No 

6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, sempre 

que parcelamento do solo, uma parte tem que ser destinada para futuras praças, creches, aquilo 

que a prefeitura definir como prioritário, mas isso não se aplica à habitação social. Sempre que 

houver parcelamento do solo uma fração teria que ser destinada para a habitação social.  

Segundo esse princípio, a normativa de loteamento urbano poderia prever para todos os 

loteamentos novos, uma área contígua a eles para provisão social, como uma parte daquela 

gleba. Desse modo poderíamos misturar classes sociais distintas. Não estamos aqui querendo 

estabelecer como deve ser a lei de parcelamento da terra, mas sim que princípios a lei deveria 

conter para que a justiça espacial fosse contemplada. 

 

5.4.3. Justiça Espacial a Partir do Consumo 

Apresentamos novamente o Mapa 17 para assinalar o quanto as lojas de grandes redes 

estão concentradas na área central de Araçatuba, bem como no Shopping Praça Nova Araçatuba 

e no Araçatuba Shopping. Esse mapa também indica uma concentração de lojas de grandes 

redes localizadas na área central de Birigui.  

Entendemos que podemos também estabelecer um princípio de justiça espacial a partir 

do consumo. Não podemos permitir a implantação de grandes superfícies comerciais dentro da 

cidade porque estando elas numa área central ou pericentral do tecido urbano constituído, 

prejudica sobremaneira o comércio de menor porte, seja ele de bens duráveis e semi-duráveis, 

seja ele um comércio tipicamente de vizinhança, além dos ramos associados ao setor de 

serviços. Podemos estabelecer uma política de distância, determinando que áreas mais 

populosas da cidade têm que ter grandes superfícies comerciais. Qual poderia ser a política das 

prefeituras para conceder licenças para a instalação de uma grande superfície comercial? 

Poderia ser, por exemplo, a distância de outras superfícies já existentes. Para a licença ser 

concedida, a localização não poderia ser uma escolha apenas da iniciativa privada, quando se 

trata da oferta de bens e serviços. Se o poder público entende que uma determinada área mais 

periférica da cidade é mais populosa e que necessita, naquele determinado momento, da 

instalação de um supermercado, por exemplo, seria nesse local que a licença da prefeitura 

deveria ser concedida. Seria um modo de o acesso aos espaços de consumo ficar mais justo, do 

ponto de vista da equidade territorial, decorrente de melhor distribuição espacial dos 

estabelecimentos comerciais e de serviços.  

 



291 
 

Mapa 17 – Araçatuba e Birigui. Principais Lojas de Grandes Redes Comerciais. 2019 

 

Fonte: IBGE (2018). Organização: Ana Paula Cabral Sader (2019).  
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5.4.4. Descontinuidades no Tecido Urbano 

Observamos, no Mapa 25, a concentração dos espaços residenciais fechados nos setores 

norte, sul e sudeste da cidade de Araçatuba. Em Birigui, verificamos a concentração desses 

loteamentos nos setores norte e noroeste do município. Ao mesmo tempo, percebemos um forte 

movimento de espaços residenciais fechados sendo construídos no trecho que interliga Birigui 

a Araçatuba, numa expansão que denota um aprofundamento de processos de diferenciação e 

segregação socioespaciais. E esses novos parcelamentos ocorrem deixando entremeio ao tecido 

urbano já consolidado grandes áreas de terrenos vazios em ambos os municípios.  

Entendemos então que seria importante estabelecer um princípio no sentido de averiguar 

a plausibilidade de permissão para novos parcelamentos. A partir de que taxa de lotes ainda não 

edificados seria razoável permitir um novo loteamento? Por que aparecem novos loteamentos, 

se há 35% dos lotes edificados? Isso é razoável: expandir a cidade, havendo lotes não 

edificados? Só teríamos que ter cuidado com uma possível sobrevalorização das terras 

existentes pelo desestímulo ao aparecimento de terras. 

Outro princípio importante seria estabelecer o mínimo razoável de descontinuidade do 

tecido urbano. Que distância uma área loteada teria que ter de uma outra que já está loteada? 

Isso hoje não é dado dentro da nossa normativa, só é dado que tem que ser dentro do perímetro 

urbano. E se o perímetro é muito maior, isso permite muita descontinuidade no tecido, como 

vemos em muitas cidades, incluindo-se Araçatuba e Birigui. 
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Mapa 25 – Araçatuba e Birigui. Localização dos espaços residenciais fechados. 2019 

 

Fonte: IBGE (2018); Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Araçatuba (2019); Secretaria 

de Obras de Birigui (2019); Levantamentos de campo realizados pela autora (2019). Organizado por 

Ana Paula C. Sader (2019).  
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5.4.5. Justiça Espacial como Justiça Ambiental 

Há princípios que podem ser relacionados à questão ambiental, entendendo que a justiça 

espacial inclui também a justiça ambiental. O princípio da permeabilidade poderia ser garantido 

por determinadas características de calçadas e por índices mínimos de áreas permeáveis dentro 

dos lotes. Além disso, poderíamos pensar que se o terreno tem declividade maior que 10%, a 

área permeável tem que estar na área mais baixa do terreno. Em Araçatuba e em Birigui já 

existem algumas iniciativas nesse sentido.  

Em Araçatuba há a Lei Municipal no. 7423, de 30 de novembro de 2011, que dispõe 

sobre o programa de incentivo ao desconto de IPTU, denominado IPTU sustentável. De acordo 

com essa lei, há a concessão de benefício tributário aos munícipes proprietários de imóveis que 

adotarem medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente, tais como a 

construção de: - calçadas verdes; - sistema de captação de água da chuva; - sistema de reuso de 

água; - sistema de aquecimento hidráulico solar; - sistema solar fotovoltaico e - pisos drenantes 

(ARAÇATUBA, 2011).  Há também a Lei Municipal no. 8258, de 12 de novembro de 2019, 

que altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal no. 7423 (ARAÇATUBA, 2019). 

Em Araçatuba há ainda a Lei Municipal no. 7803, de 31 de maio de 2016, que 

condiciona a aprovação de projetos de construção novos a uma reserva de área permeável 

correspondente a, no mínimo, meio por cento da área total do terreno (ARAÇATUBA, 2016). 

Mas como isso se aplica apenas às construções novas, temos uma grande área urbana com lotes 

totalmente impermeabilizados.  

Em Birigui, há a Lei Complementar Municipal no. 31, de 17 de setembro de 2010, que 

dispõe sobre o código de obras e edificações e na qual há um artigo que aborda a permeabilidade 

nos lotes. A denominada Taxa de Infiltração, define que “50% do restante dos 20% da área não 

ocupada do terreno” deve se manter como área mínima permeável dentro da cada lote 

(BIRIGUI, 2010). 

Em Birigui há também a Lei Complementar Municipal no. 37, de 04 de agosto de 2011, 

que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano do município. De acordo com essa lei, um 

loteamento deverá ter 20% da sua área destinada para áreas verdes (BIRIGUI, 2011). 

As bacias hidrográficas são elementos fundamentais a ser pensados, pois, se as cidades 

vão sendo edificadas e asfaltadas desordenadamente, as enchentes provavelmente prejudicarão 

os mais pobres. A Lei Federal no. 12.651, de 25 de maio de 2012, também conhecida como 

novo "Código Florestal", estabelece normas gerais sobre a Proteção da Vegetação Nativa, 

incluindo Áreas de Preservação Permanente (APP), de Reserva Legal e de Uso Restrito 

(BRASIL, 2012). As APPs são áreas na proximidade de cursos d’água, onde estão proibidas 
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construções, a não ser que sejam de utilidade pública. As faixas próximas de nascentes e de 

cursos d’água devem ter uma zona especial de preservação, de acordo com a largura do rio. A 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) é a agência do Governo do Estado 

responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras 

de poluição. Atualmente, para o licenciamento ambiental, a CETESB determina que todo novo 

loteamento tem que ter pelo menos 20% de área verde. Assim, temos uma normativa federal 

que trata sobre as APPs, vinculadas aos cursos d’água; e temos uma normativa estadual, que 

determina que uma porcentagem mínima nos novos loteamentos seja destinada à área verde. 

A partir dessas normativas, os Comitês de Bacias Hidrográficas e os legisladores dos 

próprios municípios devem estabelecer critérios específicos para as bacias hidrográficas.  

Existem então elementos para que o poder público municipal proteja suas bacias hidrográficas, 

determinando áreas de proteção em torno delas, minimizando impactos relacionados à 

impermeabilização inadequada quando ocorre o parcelamento do solo. Já há algumas iniciativas 

nesse sentido, mas o poder público municipal pode aprofundar estudos relacionados à questão 

ambiental, tendo em vista que a justiça espacial inclui também a justiça ambiental.  

 

5.4.6. Mobilidade Urbana como Direito de Todos 

A mobilidade é claramente uma dimensão da vida urbana que ajuda a promover maior 

ou menor justiça espacial. Propomos como princípio o transporte público coletivo com uma 

gestão pública coordenada entre Araçatuba e Birigui. Atualmente, existe uma empresa privada, 

a Transportes Urbanos de Araçatuba, que organiza seus fluxos e itinerários de ônibus de modo 

radial, do centro para a periferia (Mapa 40). Este preceito deve estabelecer que os vários bairros 

da cidade sejam melhor servidos pelo transporte público urbano, mas que esse transporte 

também promova uma ligação mais plena entre as duas cidades. A frequência de oferecimento 

desse transporte, no decorrer do dia, garantindo intervalos menores entre a passagem dos 

veículos é fundamental para garantir maior direito de ir e vir. 
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Mapa 40 – Mapa das linhas de ônibus do sistema de transporte público coletivo urbano 

de Araçatuba. (2017) 

 

Fonte: OLIVEIRA, A. S. R.; SOUZA, M. S.; BONI, C. R. (2017). 

  
 

5.4.7. Equipamentos Urbanos 

No Brasil é permitido ao administrador público decidir de que modo que ele pode gastar 

o dinheiro público, sem que tenha que prestar contas sobre como ele define quais setores da 

cidade ou quais equipamentos serão implantados, de modo que ele possa equipar uma praça em 

um bairro menos populoso, deixando outros bairros mais populosos sem esse recurso. 

Princípios devem orientar a ação pública e, portanto, devemos nos perguntar, se o gestor público 

tem dinheiro para pavimentar a cidade, por onde vai começar? O que orienta o investimento? É 
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a densidade demográfica da área? Ou a densidade construtiva da área? Os anéis mais externos 

têm predomínio de mais famílias com crianças do que as áreas pericentrais. Se vamos 

estabelecer uma política para isso, onde é que vai se colocar o equipamento primeiro? 

Em Araçatuba, quase que a totalidade dos loteamentos voltados ao PMVMC Faixa 1 

estão localizados no setor noroeste do município. No entanto, não foram construídos postos de 

saúde, escolas ou creches em número suficiente para suprir as necessidades da expressiva 

população moradora desses bairros. O mesmo ocorre em relação às linhas de ônibus urbanos 

que servem a essas áreas da cidade, em número muito reduzido e insuficiente para o 

atendimento dessa população.  

 

5.4.8. Para Delinear Linhas de Pesquisa e Ações Futuras 

Todos esses princípios devem ser pensados tanto do ponto de vista da norma, que devem 

conter a iniciativa privada, os proprietários fundiários e os incorporadores, como do ponto de 

vista do poder público, pois a provisão das condições da vida urbana, em grande parte advém 

das decisões do poder público. Muitas vezes o poder público não tem sistemas técnicos 

preparados para fazer isso. Por exemplo, a prefeitura precisaria ter um sistema geográfico, de 

informação, articulado a outros sistemas, integrando as ações setoriais que caracterizam sua 

atuação. 

Tecnicamente, os gestores públicos devem tomar decisões para promover justiça. É um 

“planejamento consequente” porque não é um planejamento, a partir do qual primeiro faz-se 

um diagnóstico e depois, uma proposta, quer seja uma lei de ocupação do solo, um novo código 

de obras ou qualquer tipo de normativa. Quando esse trabalho de planejamento é finalizado o 

diagnóstico inicial já está defasado. Normalmente a norma vem para acompanhar a realidade e 

para orientar o futuro da cidade, mas ela envelhece tão rápido que seria necessário rapidamente 

mudar a norma para adequá-la à nova realidade. Então a norma não deveria ser uma delimitação, 

não deveria ser um conjunto de regras aplicadas a um setor ou a um lote, mas deveria ser 

composta por princípios.  

O geoprocessamento apresenta-se como um importante reforço tecnológico, 

contribuindo com agilidade e precisão em estudos, avaliações de impactos, monitoramentos da 

evolução de fenômenos, simulações e representações cartográficas. Uma aplicação mais 

criteriosa do IPTU progressivo e do chamado “solo criado” podem ser facilitadas com o 

geoprocessamento, bem como levantamentos e análises de espaços carentes de infraestrutura 

urbana, situação fundiária e avaliações de risco ambiental, como riscos de desmoronamentos, 

deslizamentos e de enchentes. 
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A ideia de reforma urbana pode ser caracterizada como um conjunto de políticas 

públicas com os objetivos de reduzir os níveis de injustiça social no meio urbano e promover 

uma maior democratização do planejamento das cidades. Para Souza (2018, p. 158), a reforma 

urbana é uma “espécie de equivalente urbana da reforma agrária, com todas as limitações que 

ambas possam ter, por serem conduzidas dentro dos marcos gerais do modelo social 

capitalista”. 

Uma reforma consistente deve contar com um orçamento participativo, que consiste em 

uma “abertura do aparelho de Estado à possibilidade de a população (de um município ou 

mesmo de unidades territoriais administrativas supralocais) participar, diretamente, das 

decisões a respeito dos objetivos dos investimentos públicos” (SOUZA, 2018, p. 344). A 

população organizada com base em cada bairro ou conjunto de bairros, discute e decide, em 

assembleias, acerca das prioridades de investimento para cada local, cabendo ao Executivo 

informar qual é a disponibilidade de recursos para investimentos e prestar contas sobre a 

execução orçamentária.  Depois são eleitos, também em assembleias, os conselheiros do 

orçamento participativo, os quais terão a responsabilidade de acompanhar e participar, junto à 

Prefeitura, da elaboração do orçamento municipal. 

Considerando-se o alcance dos aspectos sobre os quais aqui refletimos – delinear 

princípios para cidades menos desiguais – a função dos pesquisadores e técnicos é 

complementar à tarefa de transformar a realidade socioespacial tal como se coloca atualmente, 

pois sendo uma empreitada essencialmente política, só pode ser legitimada e consagrada se for 

acolhida, defendida e professada pelos citadinos organizados como uma coletividade conduzida 

democraticamente, e não imposta pelo Estado. 
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APÊNDICES 

A. ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM CITADINOS 

 

Pesquisa: LÓGICAS ECONÔMICAS E PRÁTICAS ESPACIAIS: CIDADES MÉDIAS E 

CONSUMO – UNESP/SP – CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE 

Cidade de realização da pesquisa___________________________ 

 

A – Perfil do entrevistado 

1.  Idade 

2.  Profissão 

3.  Situação civil 

4.  Posição na família 

5.  Faixa de renda 

6.  Local de moradia (bairro) 

7.  Nível de escolaridade 

 

B – O que compram e a frequência das compras 

8.  Poderia descrever as suas compras de alimentos numa semana normal?  

9.  Compra sempre roupas e sapatos?   

10.  Gosta de novidades de informática, tecnologia... compra sempre? 

11.  E em relação a serviços como: educação (escola, outros cursos...), saúde, transporte, 

como é sua semana? 

12.  Afora as compras cotidianas, que outros produtos de maior valor foram comprados 

nos últimos 5 anos (eletroeletrônicos, carro, moto, imóvel...)? 

13.  Tem saído para o lazer (restaurante, cinema, shopping, parque, shows, bares...)?  

14.  Tem viajado a lazer ou a trabalho? 

 

C – Onde compram (espaços e tipos de estabelecimentos) 

15.  Para os bens e serviços que você informou que consome, poderia descrever onde o 

consumo deles se realiza? 
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16.  Se não tiver sido detalhado, refazer a questão: Poderia informar quais as áreas 

preferenciais de consumo? Centro principal? Camelódromo? Shopping centers? Subcentros de 

bairros? Galerias comerciais? Em cidades diferentes da que mora? 

17.  Poderia citar alguns estabelecimentos que mais frequenta? 

18.  Por que escolhe estas áreas e estabelecimentos para comprar tais produtos e serviços? 

19.  Por que não nas outras áreas? (o entrevistador deverá citar as áreas ou ambientes que 

não foram citados na resposta à questão 15) 

20.  Utiliza a internet para compras? Para que produtos e serviços? Por quê? 

21.  Utiliza o telefone para compras (pizza, gás...)? Para que produtos e serviços? Por quê? 

22.  Faz compras com vendedores a domicílio (cosméticos...)? Com vendedores que 

frequentam os ambientes de trabalho ou em casas de amigos e parentes? De que tipos de 

produtos e serviços? 

23.  Prefere comprar em empresas de grandes grupos ou em estabelecimentos menores em 

que conhece os proprietários? 

24.  Em que espaços da cidade realiza seu lazer?  

25.  Por que escolhe esses espaços? 

26.  Como morador de ____________ (cidade), quando pensa em marcas, lojas e 

empresas comerciais, de quais você se lembra? 

27.  Você se desloca especialmente para comprar essa(s) marca(s) ou nessas 

lojas/empresas?  

 

D – Como se locomovem 

28.  Que meios de transporte utiliza para fazer compras? 

29.  Se usa meios diferentes (veículo próprio, ônibus etc.), por quê?  

30.  Combina compras e lazer no mesmo espaço? A escolha dos locais de compra e lazer 

está relacionada ao meio de transporte disponível? 

31.  Há setores da cidade que gostaria de frequentar, mas não o faz porque o acesso é 

difícil? 

 

E – Como faz suas compras de bens e serviços 

(não esquecer de estimular o entrevistado a pormenorizar que tipos de produtos e serviços são 

comprados em cada caso) 

32.  Paga a prazo ou a vista? 

33.  Utiliza cartões de crédito? Quais? 
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34.  Utiliza crediário ou cartão próprio das empresas? 

35.  Tem utilizado crédito bancário ou de empresas de crédito? 

36.  As compras parceladas comprometem parte grande da renda familiar? Por quanto 

tempo? Se o entrevistado não informar, perguntar que tipos de produtos e serviços. 

37.  Participa de compras de grupos pela internet? De qual? 

38.  Realiza compras em grupos, no ambiente de trabalho ou em outros ambientes? 

39.  Faz compras com formas de crédito pessoal? Cheques pré-datados? Marcação em 

caderneta? Outros? 

 

F – Mudanças nos últimos anos e perspectivas de futuro em termos do consumo familiar 

40.  Apelando para sua memória: como era sua vida em _______________ há 10 anos 

atrás? 

41. Que aspectos se modificaram em relação: a casa em que moram, às compras que 

fazem, ao lazer...? 

42.  Eles se diferenciam, conforme os membros da família? 

43.  Eles decorreram de mudanças no padrão de vida? 

44.  Eles decorreram de mudança de domicílio (cidade ou bairro na mesma cidade)?  

45.  Essas mudanças modificaram suas relações com seus vizinhos? E com os amigos? E 

familiares? 

46.  O que você ou sua família gostaria que ainda mudasse? 

47.  O que você ou sua família desejaria que houvesse na cidade que ainda não está 

disponível ou não é acessível à sua família? 

48.  Estão satisfeitos com o imóvel em que habitam? Gostariam de mudar de bairro de 

residência? Estão planejando fazer isso? 

49.  Gostariam de mudar o tipo de habitação em que vivem (ir para apartamento, ir para 

loteamento fechado, ir para um imóvel maior etc.)? Planejam fazer isso? 

50.  Quais são os pontos positivos e quais os negativos de morar em 

___________________?  

51.  Se não for citado: Preferia morar numa grande cidade ou numa cidade pequena? Por 

quê? 

52.  Há algum outro ponto que gostaria de acrescentar? 

53.  Quando você pensa em consumo, quais são as primeiras coisas (palavras, ideias e 

sensações) que lhe vem na cabeça? Escreva as cinco primeiras palavras: 

1______________________ 
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2______________________ 

3______________________ 

4______________________ 

5______________________ 
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B. ARAÇATUBA E BIRIGUI: MAPAS DE DESIGUALDADES 
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Mapa A – Araçatuba. Mapa de Exclusão Social. Habitantes por Domicílio (2010) 

 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (2000; 2010). 
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Mapa B – Araçatuba. Mapa de Exclusão Social. Chefes de família de 10 a 19 anos (2010) 

 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (2000; 2010).  
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Mapa C – Araçatuba. Mapa de Exclusão Social. Domicílios sem banheiro (2010) 

 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (2000; 2010).  
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Mapa D – Araçatuba. Mapa de Exclusão Social. Domicílios com 4 banheiros ou mais 

(2010) 

 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (2000; 2010).  
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Mapa E – Araçatuba. Mapa de Exclusão Social de Araçatuba. Domicílios ligados à rede 

de esgoto (2010) 

 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (2000; 2010).  
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Mapa F – Araçatuba. Mapa de Exclusão Social. Chefes de família com rendimento até 2 

salários mínimos (2010) 

 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (2000; 2010).  
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Mapa G – Araçatuba. Mapa de Exclusão Social. Chefes de família sem rendimento 

(2010) 

 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (2000; 2010).  
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Mapa H – Araçatuba. Mapa de Exclusão Social. Chefes de família com rendimento 

superior a 20 salários mínimos (2010) 

 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (2000; 2010).  

 



334 
 

Mapa I – Araçatuba. Mapa de Exclusão Social. Analfabetos de 10 a 14 anos de idade 

(2010) 

 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (2000; 2010).  
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Mapa J – Araçatuba. Mapa de Exclusão Social. Chefes de família com baixa 

escolaridade (2000) e Chefes de família analfabetos (2010) 

 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (2000; 2010). 
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 Mapa K – Birigui. Mapa de Exclusão Social. Habitantes por Domicílio (2010) 

 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (2000; 2010).  
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Mapa L – Birigui. Mapa de Exclusão Social. Chefes de família de 10 a 19 anos (2010) 

 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (2000; 2010).  
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Mapa M – Birigui. Mapa de Exclusão Social. Domicílios sem banheiro (2010) 

 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (2000; 2010).  
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Mapa N – Birigui. Mapa de Exclusão Social. Domicílios com 4 banheiros ou mais (2010) 

 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (2000; 2010). 

 



340 
 

Mapa O – Birigui. Mapa de Exclusão Social. Domicílios ligados à rede de esgoto (2010) 

 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (2000; 2010).  
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Mapa P – Birigui. Mapa de Exclusão Social. Chefes de família com rendimento até 2 

salários mínimos (2010) 

 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (2000; 2010).  
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Mapa Q – Birigui. Mapa de Exclusão Social. Chefes de família sem rendimento (2010) 

 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (2000; 2010).  
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Mapa R – Birigui. Mapa de Exclusão Social. Chefes de família com rendimento superior 

a 20 salários mínimos (2010) 

 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (2000; 2010).  
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Mapa S – Birigui. Mapa de Exclusão Social. Analfabetos de 10 a 14 anos de idade (2010) 

 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (2000; 2010).  
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Mapa T – Birigui. Mapa de Exclusão Social. Chefes de família com baixa escolaridade 

(2000) e Chefes de família analfabetos (2010) 

 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (2000; 2010).  
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