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RESUMO

As cidades são consideradas formações complexas que passam por contínuos processos de expansão. 
Estes processos expansionistas nem sempre são equânimes, fazendo com que haja a alocação da 
população de alta renda em um local, em detrimento do distanciamento da população menos favorecida 
economicamente. Assim, o presente trabalho objetiva analisar a expansão urbana do setor de alta renda 
em Guanambi (BA) nos anos de 2010 e 2014. Teve-se como constructo teórico a análise de obras de 
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urbanistas, geógrafos e juristas. Posteriormente, foi realizado um estudo sócio-espacial do setor de alta 
renda de Guanambi nos anos de 2010 e 2014. Para a individualização da área de estudo através da renda 
foram utilizadas três variáveis: domicílios particulares sem rendimento nominal mensal; domicílios 
com rendimento nominal mensal de 1/8 a 1 salário mínimo; e domicílios com rendimento nominal 
mensal de 5 a 10 salários (IBGE, 2010). Depois, foram utilizadas técnicas de Sensoriamento Remoto e o 
Sistema de Informação Geográfica. Assim, foram empregadosprodutos orbitais de alta resolução espacial 
comoOrtofoto de 2010 e a imagem de satélite Geoeye de 2014. Esta etapa foi de suma relevância para 
observar o crescimento das edificações no âmbito setor de alta renda em Guanambinos anos pesquisados. 
Destarte, observou-se o crescimento urbano acentuadodo setor de alta renda com incremento de 261 
edificações entre 2010 a 2014. Este crescimento foi considerado relevante, sendo a área objeto de grande 
especulação imobiliária, o que tem aumentando consideravelmente o valor do uso do solo.
Palavras–chave: Estatuto da Cidade; Geotecnologias; Política Urbana; Segregação.

INTRODUÇÃO

O espaço urbano é palco de inúmeras mudanças em pequenos espaços de tempo, de forma 
desenfreada que na maioria das vezes a esfera governamental não impõe a sua obrigação pelo cuidado 
que tem pelo planejamento racional do município (LACERDA, 2010).

Para tanto, a cidade pode ser explicada como o espaço formado por um conjunto característico de 
pessoas, culturas, economia, geografia e política que visam o bem-estar social através do desenvolvimento.  
Sendo que, em seu contexto envolve conhecimentos de diversos grupos que projetam e constroem a sua 
estrutura material, tais como: praças; edifícios; shopping centers; parques; e entre outros (IPEA, 2011). 

Dentre os processos que provocam uma nova organização espacial das cidades destacam-se a 
expansão urbana e o surgimento de novos padrões de uso e ocupação do solo, estas transformações 
ocorrem por causa do processo de urbanização que é provocado pelas mudanças do sistema capitalista 
que ocorrem em virtude da reestruturação do espaço urbano (MELO & VIDAL, 2013). 

Ao se tentar compreender o que vem a ser a expansão urbana de uma determinada cidade, surgem 
diversos fatores que envolvem as mais variadas áreas da geografia urbana com o objetivo de se explicar 
os fenômenos da natureza que tornam o homem como ser social (GOLÇALVES & MOURA, 2015). 

Diante disso, pode-se dizer que a expansão urbana ocorre através do parcelamento de áreas de 
terreno que ainda não foram objetos do parcelamento regular como as glebas contíguas dentro das áreas 
que já foram urbanizadas, este processo tem como propósito produzir lotes destinados aos serviços 
urbanos (PEIXOTO, 2005).  

No entanto, a ausência de articulação entre o processo de formulação de políticas de desenvolvimento 
nacional com as políticas que envolvem a proteção ambiental e a qualidade de vida da população cria e 
provoca ao mesmo tempo um processo de expansão urbana desordenada (MARTINS, 2012).

Há que ressaltar que as cidades onde ocorrem estrema disputa pelo seu espaço por causa de conflitos 
urbanos são identificadas em áreas com enorme poder econômico que provocam uma desorganização 
espacial de muitas outras cidades sendo que estas por vezes não têm o controle adequado sobre o uso e 
ocupação do solo e a utilização dos recursos hídricos (LACERDA, 2010).

Para tanto, a estrutura física de uma determinada região é concebida pelo próprio processo de 
expansão do ambiente urbano que faz com que o desenvolvimento de uma dada cidade ocorra tanto de 
modo horizontal em virtude da formação dos novos loteamentos ao longo do tempo, quanto de modo 
vertical provocado pela produção ampliada do solo (OLIVEIRA & FRANÇA, 2012).

É nesta perspectiva que o presente trabalho se propõe a analisar a expansão urbana da cidade de 
Guanambi nos anos de 2010 e 2014. Para tanto, focou-se na análise dos setores de alta renda por admitir 
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que a renda é um indicador social determinante para a configuração sócio-espacial das cidades.
Logo, a temática aqui proposta é de extrema relevância social, espacial eeconômica, não podendo 

ser negligenciada e nem tratada como fenômeno natural das urbes, pois conforme salientado pelo texto 
Constitucional de 1988 e regulamentado pelo Estatuto daCidade, as urbesdevem atender a sua função 
social, repelindo os aspectos segregacionistas oriundos da expansão urbana desordenada e fazendo com 
que a cidade seja um lugar de acesso de todos os citadinos.

METODOLOGIA

Antes de tudo, pontua-se a relevância dos aparatos teóricos para a presente pesquisa, sobretudo 
para definir: a) expansão urbana; b) segregação; c) Estatuto da Cidade; d) Plano Diretor; f) Função 
Social das cidades; e g) Geotecnologias aplicadas à análise intra-urbana.

Posteriormente a análise teórica procedeu-se ao estudo da área que abarca a cidade de Guanambi 
(BA), localizada no sudoeste do semiárido baiano, que está inserida entre as coordenadas geográficas 
42º44’45”O, 14º14’57”S; e 42º4’41”O, 14º11’40”S. De acordo com dados obtidos no último censo 
demográfico realizado pelo IBGE, no ano de 2010, o município apresentou uma população 78.833 
habitantes com 79% da população localizada na área urbana (62.565 habitantes) e 21% na zona rural 
(16.268 habitantes) e com uma população de 85.237 habitantes, estimada para o ano de 2014 (IBGE, 
2010). A figura 01 apresenta a localização geográfica da área do estudo.

Figura 01 – Localização do município de Guanambi (BA)

Fontes: IBGE, 2010; ANA, 2010; INSA, 2014.
Org.: Observatório FG do Semiárido Nordestino, 2016.

A área delimitada, considerada como intra-urbana, está situada no Semiárido brasileiro e tem 
como bioma predominante a Caatinga com aspectos florísticos da Caatinga-Floresta Estacional. A cidade 
de Guanambi apresenta temperaturas que oscilam entre 25º C a 29° C, com uma média pluviométrica 
anual de 650 mm, com alto grau de evaporação e com um balanço hídrico negativo na maioria dos meses 
devido à distribuição irregular das chuvas (SEI, 2009).
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Para a devida pesquisa foram utilizadas as técnicas do Sensoriamento Remoto e do Sistema 
de Informação Geográfica - SIG, para a obtenção, armazenamento, fotointerpretação, vetorização, 
organização e representação em banco de dados alfanuméricos georreferenciados da área em estudo 
(CÓSME, 2012). A escala temporal foi demarcada nos anos de 2010 e 2014. Para o ano de 2010 foi utilizado 
às imagens ortofotos de 80 centímetros de resolução espacial, disponibilizado pela Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI. Já no ano de 2014 foi usado à imagem de alta resolução 
espacial (50 centímetros) do satélite Geoeye.

Foram realizados critérios para delimitação da área de estudo na cidade de Guanambi (BA). 
Incialmente foi realizado uma análise através dos setores urbanos utilizando o critério renda. Foi usado 
o Rendimento Nominal Mensal dos domicílios particulares da cidade Guanambi (BA) do IBGE do ano 
de 2010. Assim, foram selecionados um setor localizado na região sudeste da área urbana de Guanambi, 
compreendendo, de maneira integral ou parcial, os loteamentos Brindes, Bela Vista, Bom Jesus, 
Ipanema, Loteamento Sandoval Moraes e Santo Antônio. Posteriormente realizaram a fotointerpretação, 
vetorização e a organização do banco de dados alfanuméricos. A vetorização foi realizada na imagem do 
satélite Geoeye (50 centímetros) e às imagens ortofotos de 80 centímetros de resolução espacial. Ainda 
em ambiente SIG foram constituídos representações através de mapas. Os procedimentos operacionais e 
a constituição dos produtos cartográficos foram realizados no softwareArcGis 10.2.21.

Neste sentido, procedeu-se a análise da cidade de Guanambi (BA) através do critério renda, 
utilizando três variáveis: a) os domicílios particulares sem rendimento nominal mensal per capta; b) os 
domicílios com rendimento nominal mensal per capta de 1/8 a 1 salário mínimo; c) e os domicílios com 
rendimento nominal mensal per capta de 5 a 10 salários mínimos.

Posteriormente, foi individualizado o setor de alta renda para serem analisadas o número de 
edificações nos anos de 2010 e 2014. Assim, foram utilizados produtos orbitais de alta resolução espacial 
como Ortofoto de 2010 e a imagem de satélite Geoeye de 2014. Sendo possível contabilizar a quantidade 
de edificações horizontais e verticais surgidas no lapso temporal de estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A POLÍTICA URBANA: DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 AO ESTATUTO DA CIDADE

A Constituição Federal da Repúblicabrasileirade 1988, criou o capítulo II, denominado “Política 
Urbana”, composto pelos artigos 182 e 183, que determinam as normas gerais para o desenvolvimento 
urbano e o estabilizante ambiental (PINTO, 2005). Assim, ficou respaldado através do art. 182, que as 
políticas para o crescimento urbano devem ser propostas pelo Poder Público municipal, conformediretrizes 
gerais resguardadas por leis, visando sempre a plenitude de desenvolvimento das funções sociais e o 
bem-estar dos citadinos (BRASIL, 2005).

O artigo 182, parágrafo 2º da Carta Constitucional estabelece que “a propriedade urbana cumpre 
sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 
plano diretor”, assim, cabem aos Planos Diretores instrumentalizar as políticas de desenvolvimento e 
de expansão urbana. Conforme Bastos (2001, p. 136) a “função social da propriedade nada mais é do 
que o conjunto de normas da Constituição que visa, por vezes, até com medidas de profunda gravidade 
jurídica, a recolocar a propriedade na sua trilha normal”.

O Plano Diretor é assim denominado porque é um instrumento que estabelece “os objetivos a 
serem atingidos, o prazo em que estes devem ser alcançados (ainda que, sendo plano geral, não precise 
fixar prazo, no que tange as diretrizes básicas), as atividades a serem executadas e quem deve executá-las 
(SILVA, 2010, p. 137). É diretor, porque fixa as diretrizes do desenvolvimento urbano do Município”. 
Logo, os Planos Diretores determinam o controle do uso, ocupação, parcelamento e expansão do solo 
1 Software licenciado pela Faculdade Guanambi (FG/CESG).
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urbano do Município, abrangendo aspectos físicos, sociais e administrativos (PEREIRA, 2013). 
Villaça (1999, p. 238) ao expor sobre o papel dos Planos Diretores pontua que no campo do 

dever-ser os planos deveriam: 
[...] partir de um diagnóstico científico da realidade física, social, econômica, política e 
administrativa da cidade, do município e de sua região, apresentaria um conjunto de propostas 
para o futuro desenvolvimento socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo 
urbano, das redes de infra-estrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana, para a 
cidade e para o município, propostas estas definidas para curto, médio e longo prazos, e aprovadas 
por lei municipal.

Diante disto, a lei 10.257/01, conhecida como Estatuto da Cidade, regulamentou o capítulo 
constitucional da “Política Urbana” e ratificou a obrigação do Município para garantir o pleno 
desenvolvimento das funções da cidade e da propriedade urbana, através dos seus Planos Diretores. 
No segundo aspecto, o Estatuto fornece a “ampliação do espaço da cidadania no processo de tomada 
de decisões sobre o destino urbanístico da cidade” (ROLNIK et al, 2001, p. 07). A consagração do 
Estatuto adveio de um Projeto de Lei 5.788/90 de autoria do Senador Pompeu de Souza, que após 11 
anos2 de tramitação foi aprovado em 10 de Julho de 2001 no governo de Fernando Henrique Cardoso, 
consubstanciando na Lei 10.257/01 (PEREIRA, 2013).

Assim, o Estatuto da Cidade foi considerado como principal marco normativo para o Direito 
Urbanístico, resultante de um árduo processo de discussões e negociações de mais de 10 anos, entre “a 
forte resistência dos setores [conservadores]” e os movimentos sociais até, por fim, ser aprovada no ano 
de 2001 (PAIVA, et al., 2015, p. 39).

Para Pereira (2013, p. 70) “o Estatuto da Cidade é uma lei construída com a ativa participação 
dos movimentos da sociedade civil que lutam pela reforma urbana e, por isso, representa uma conquista 
histórica e social”. Diante disto, observa-se o desafio da lei 10.257/01 para ser aprovada, que foi objeto 
de clamor social para suprimir as lacunas presentes no texto Constitucional no âmbito federal.

De acordo com Alfonsin (PAIVA, et al., 2015), o Estatuto passa a ser um novo marco legal 
urbano, com o intuito de articular a reforma urbana, garantir o direito à cidade para todos e todas, 
para oportunizar a participação popular na formulação de planejamentos públicos e para reconhecer a 
cidade informal e promover sua regularização fundiária, a fim de construir cidades mais igualitárias, 
democráticas e humanas.

Dentre as diretrizes estabelecidas no Estatuto da Cidade, faz-se necessário destacar a garantia 
do “direito à cidade”, termo introduzido pelo filósofo francês Henri Lefebvre (1901-1991), que nas 
palavras de Saule Júnior (PAIVA et al., 2015, p. 27) “é o direito de todos os habitantes de ter uma cidade 
com qualidade de vida e com condições de garantir as funções essenciais de todos os habitantes numa 
perspectiva coletiva”. Assim, o direito à cidade pode ser compreendido como acesso à cidade por todos 
citadinos, independente de crença, sexo, raça, cor ou qualquer outro preceito que discrimina e restrinja 
o exercício da promoção à cidade.

Nas palavras do ilustre Lefebvre (2008, p. 135):
O direito à cidade se manifesta como 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.

Nesta perspectiva, a consagração do direito à cidade condiz com oacesso da cidade por todos, 
corroborando para a vida digna de todos os citadinos, respeitando e promovendo o direito de liberdade, 
propriedade, cidadania esocialidade.

2  A demora para aprovação pode ser explicada pelo conteúdo da própria matéria adversa e cheia de interesses diversos 
presentes nas cidades, e também pelo fato de envolver, entre outros assuntos, instrumentos jurídicos de controle da especula-
ção imobiliária (SILVA, 2010).
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O FENÔMENO DA SEGREGAÇÃO 

O ambiente urbano é complexo e fragmentado, assim a segregação se mostra como um “processo 
segundo o qual diferentes classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes 
regiões gerais ou conjuntos de bairros” (VILLAÇA, 2001, p. 142). 

A segregação é a organização heterogênea da população por três aspectos: espontâneo que é 
decorrente da renda de cada indivíduo; o voluntário que ocorre quando a pessoa escolhe morar em 
determinado local; e o programa que irá visar uma moradia comunitária em condições digna (LEFEBVRE, 
2008). Partindo desde conceito a segregação é entendida por Negri (2008) como a distribuição desigual 
da população em um determinado espaço, sendo interferidas por fatores sociais e a não interação de 
diferentes classes econômicas.  

Neste contexto, Bauman (1999) relata sobre a formação do “confinamento espacial”, pois a 
segregação separa determinados grupos a uma distância material e se constitui em um mecanismo que 
visa impedir a visibilidade de indivíduos/grupos que, por variados motivos, não se enquadram no padrão 
social prevalecente. Ocorre o isolamento e a função essencial da separação espacial é reduzir, enfraquecer 
e comprimir a visão do outro (BAUMAM, 1999).

Campos Filho (2001), se refere à segregação como a desigualdade socioeconômica entre a 
população, que irá determinar o local e o estilo de vida de cada indivíduo. Em virtude da presença da 
segregação, a manifestação de várias subclasses no espaço urbano, sendo originados pelas semelhanças 
socioeconômicas entre os indivíduos, forma uma homogeneidade social nas áreas ocupadas por 
essas subclasses, onde os pobres vivem em locais que muitas vezes apresentam desfavorecimento de 
oportunidade e interesse público, e os ricos desfrutam de regiões com diversos serviços públicos (ROSA, 
2006).

Para Harvey (1980, p. 362):
[...] Segregação, quer dizer, diferenciação residencial segundo grupos, significa diferencial de 
renda real - proximidade às facilidades da vida urbana como água, esgoto, áreas verdes, melhores 
serviços educacionais, e ausência de proximidade aos custos da cidade como crime, serviços 
educacionais inferiores, ausência de infra-estrutura etc. Se já existe diferença de renda monetária, 
a localização residencial implica em diferença maior ainda no que diz respeito à renda real.

Diante disso, a renda interfere diretamente na localização residencial dos citadinos. De acordo 
com Jannuzzi (2009), o indicador social é considerado como um processo metodológico que traz à luz do 
conhecimento informações de extrema relevância acerca da realidade social ou de mudanças que estão 
ocorrendo num dado local. Partindo desses pressupostos, Pereira et al (2014) realizaram um estudo na 
cidade de Montes Claros e constataram que na cidade de Montes Claros a renda é determinante para 
identificar a alocação espacial, bem como consagrar os prestígios e privilégios urbanísticos urbanos. Os 
autores ainda relatam que a renda é capaz de definir “o lugar de cada um” nas urbes (PEREIRA et al, 
2014).

Diante disso, salienta-se que a renda não é o único fator determinante para as modificações 
estruturais urbanas, porém o presente estudo considerou-a como viés principal. Assim, a renda passa a 
ser um indicador capaz de mensurar a distribuição social de uma cidade, pois os que têm maior renda 
tem mais acesso aos melhores serviços urbanos, mas aqueles com menor renda ficam à mercê desses 
serviços (PEREIRA et al, 2015).

O SETOR DE ALTA RENDA EM GUANAMBI

O município de Guanambi está localizado no sudoeste baiano e possui 1.272,367 km² de extensão 
com densidade demográfica de 60,80 habitantes por km². No último senso em 2010, o IBGE registrou 
uma população de 78.833, com 79,36% de população residente na área urbana (IBGE, 2010). 
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Guanambi apresenta concentração de seus habitantes na zona urbana, devido a diversos fatores, 
dentre eles destaca-se o crescimento econômico e possibilidades de emprego e renda, tendo em vista a 
sua localização no polígono da seca, o que dificulta o fortalecimento de atividades agropecuárias em 
meio à baixa densidade pluviométrica da região (IBGE, 2010).

Para a análise da renda foi utilizado três variáveis: a) os domicílios particulares sem rendimento 
nominal mensal per capta; b) os domicílios com rendimento nominal mensal per capta de 1/8 a 1 salário 
mínimo; c) e os domicílios com rendimento nominal mensal per capta de 5 a 10 salários mínimos.

Os domicílios sem rendimento nominal mensal per capta localizam-se nas regiões norte, noroeste 
e sudeste e abrangem os bairros: Alto Caiçara; Beija-Flor; Candeal; Floresta; Novo Horizonte; São 
Francisco e São Sebastião. Observa-se que a região sem rendimento nominal mensal situa-se nas regiões 
periféricas da cidade de Guanambi, tornando o acesso aos serviços urbanos mais dificultosos. 

Os domicílios com rendimento nominal mensal per capta de 1/8 a 1 salário mínimo estão 
localizados no mesmo espaço geográfico dos domicílios sem rendimento nominal mensal, sendo os 
bairros: Alto Caiçara; Araújo; Brasília; Floresta; Industrial; Ipiranga; Morada Nova e Pôr do Sol. Pereira 
et al (2014, p. 19-20) afirma que geralmente “quem possui renda mais escassa é repelido para áreas mais 
distantes, muitas vezes precárias e indignas”.

Em se tratando dos domicílios com rendimento nominal mensal de 5 a 10 salários mínimos, 
percebe-se que estes encontram-se em números bem inferiores aos relativos dos setores sem rendimento 
nominal mensal e com rendimento nominal mensal de 1/8 a 1 salário mínimo. A faixa de alta renda 
aloca-se na parte sudeste da cidade de Guanambi, que é o local de maior prestígio e privilégios urbanos. 
Esta análise está demonstrada na a figura 02.

Diante das principais análises obtidas, observa-se que a cidade Guanambi apresenta 73% dos 
domicílios particulares permanentes com renda entre 1/8 a 1 salário mínimo e, somente 2,39% acima de 
5 salários mínimos. 

Nota-se uma segregação socioespacial na região oeste e nordeste da cidade com baixos valores 
de renda (bairros Araújo, Candeal, Ipiranga e Beija Flor) e na região leste com altos indicadores de renda 
(Centro, Brindes e Ipanema). Não obstante, é notável a influência do critério renda na caracterização do 
espaço urbano da cidade de Guanambi/BA.
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Figura 2 – Renda nominal mensal dos domicílios particulares da cidade de Guanambi/BA

Fonte: IBGE, 2010.
Org.: Observatório FG do Semiárido Nordestino, 2016.

Dessa forma, analisou-se, individualmente, o setor de alta renda, localizado na região central 
da cidade de Guanambi/Ba, que compreende o Centro e os bairros Bela Vista; Bom Jesus; Brinde; 
Ipanema; Loteamento Sandoval Moraes; Manoel Cotrim; Santo Antônio, e, constatou-se que ali houve 
um acentuado crescimento urbano. 

Através da análise feita, foi observado que o setor de alta renda localiza-se na região sudeste 
de Guanambi. Diante deste resultado e para melhor elucidação, foi individualizado o setor censitário 
que abarcava a maior renda da cidade para analisar o aumento de edificações entre os anos de 2010 a 
2014. Ressalta-se que o setor de maior renda comporta os loteamentos Brindes, Bela Vista, Bom Jesus, 
Ipanema, Loteamento Sandoval Moraes e Santo Antônio.  A figura 03 demonstra a localização da área 
de estudo.
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Figura 03 – Localização da área de estudo no município de Guanambi (BA)

Fonte: IBGE, 2010; Imagem Geoeye, 2014.
Org.: Observatório FG do Semiárido Nordestino, 2016

Após a delimitação da área de estudo a partir do critério renda, procedeu-se o estudo das 
edificações no setor de alta renda de Guanambi, utilizando a ortofoto fornecida pela Superintendência de 
Estudos Sociais e Econômicos da Bahia - SEI de 2010 e a imagem do satélite Geoeye de 2014. 

A partir da análise e dos passos metodológicos seguidos, foi constatado que no setor de alta 
renda da área urbana de Guanambi/BA houve um aumento de 261 edificações, passando de 676 no ano 
de 2010, para 937 em 2014. 

Destaca-se a quantidade de edificações contabilizadas no Loteamento Sandoval Moraes, 
apresentando 116 edificações no período pesquisado, o que corresponde uma acentuada expansão urbana 
em relação aos demais bairros. Em contrapartida, os bairros Centro, Santo Antônio, Bom Jesus e Ipanema 
foram os que tiverem menor ampliação dos campos horizontais e verticais com o acréscimo de 1, 2, 5 e 
32 construções civis, respectivamente, de 2010 para 2014.

Nas áreas dos Brindes houve o aumento de 41 edificações e no Bela Vista de 64 edificações.Já 
nos LoteamentosLeonida Sá e Manuel Cotrim não apresentaram crescimento no número de edificações 
entre os anos de 2010 e 2014.

A figura 04, demonstra o aumento da quantidade de edificações do setor de alta renda de Guanambi 
e a localização das mesmas.
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Figura 04 – Edificações em 2010 e 2014 no setor de alta renda de Guanambi (BA)

Fonte: Imagem Geoeye, 2014; SEI, 2010.
Org.: Observatório FG do Semiárido Nordestino, 2016

Nesse sentido, diante da expansão apresentada no setor censitário de alta renda na cidade de 
Guanambi/BA, percebe-se que a renda é um indicador social relevante para analisar o crescimento da 
cidade. Observa-se ainda que o setor de alta renda tende-se a solidificar na parte sudeste da cidade de 
Guanambi, sendo objeto de especulação imobiliária e agregando cada vez mais valor ao solo desta área. 
Rolnik (2003) chama atenção para o seguinte raciocínio centrado em duas perspectivas: no espaço não 
regulado como renda, origina o subúrbio popular; e no espaço regulado como promissor, há a valorização 
mercadológica e enobrecimento. 

No artigo 2º, inciso VI e alínea e, do Estatuto da Cidade é claro ao afirmar que “A política 
urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a 
evitar: e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização” 
(BRASIL, 2002). Desse modo, cabe a Política Urbana primar pela contenção especulatória para evitar a 
valorização exacerbada de uma área na cidade em detrimento de outra.

Para Rolnik et al (2001, p. 05) o Estatuto da Cidade cria instrumentos urbanísticos para “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”. Entretanto, em 
Guanambi este crescimento não perpassou por nenhuma ação efetiva de contenção. Isto pode ser 
atribuído à ausência de normativas precisas, ou que representem o caráter real do atual contexto urbano 
de Guanambi. 

Assim, ao analisar as normativas urbanas de Guanambi, observou-se que a Lei 223 de 04 de 
dezembro de 2007, também conhecida como Plano Diretor Participativo do município de Guanambi, 
trouxe como uma de suas principais diretrizes, elencada no artigo 44 e inciso I, a promoção da diversidade 
no uso e ocupação do solo a fim de garantir o direito de acesso de todos e todas à cidade evitando, dessa 
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forma, a segregação sócio-espacial (GUANAMBI, 2007). Contudo a legislação possui mais de 8 (oito) 
anos de criação e conforme exposto a cidade tem passado por mudanças expansionistas que não devem 
ser negligenciadas pelo Poder Público.

Outro instrumento importante analisado foi o Código de Obras e Edificações do município de 
Guanambi, instituído pela Lei nº. 53 de 1994 há mais de duas décadas. O Código de Obras e Edificações 
de Guanambi dispõe sobre as normas técnicas relativas a qualquer tipo de construção, desde as edificações 
residenciais até as escolas, prédios, calçadas, rampas e entre outros (GUANAMBI, 1994).Entretanto, 
observa-se que não há qualquer menção no que tange ao processo expansionista, seja ele horizontal ou 
vertical, da região intra-urbana, tampouco acerca da disposição e ocupação das edificações, a observância 
aos fatores sociais, geográficos, ambientais e econômicos. 

Diante da análise legal, pontua-se a desatualização das normativas urbanísticas que visam conter 
os processos especulatórios, neste sentido Pereira (2013, p. 151) afirma que “o espectro legal tem o 
poder de valorizar ou negligenciar as áreas, contribuindo para o desenvolvimento ou para estagnar e 
depreciar uma localidade”.Além da relevância da existência das normativas urbanísticas, principalmente 
as municipais, salienta-se que é necessário que estas estejam atualizadas para que realmente tenham 
efetividade e aplicabilidade, contribuindo para o real exercício da função social da cidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Primeiramente salienta-se que as considerações finais aqui apresentadas não têm o afã de exaurir 
a temática aqui proposta, visto que é uma abordagem ampla e complexa que futuramente passará por 
análises mais robustas e sistemáticas. Contudo, pautado no objetivo inicial de analisar a expansão urbana 
do setor de alta renda em Guanambi (BA) nos anos de 2010 e 2014, apresenta-se algumas ponderações, 
a seguir.

As cidades passam por contínuos processos de expansão, a análise do crescimento vertical e 
horizontal juntamente com as normativas federais e municipais podem contribuir significativamente 
para o planejamento urbano municipal.

Foi diante disso que o presente estudo, analisou o capítulo da “Política Urbana” consagrado 
pela Constituição de 1988 e o Estatuto da Cidade, que regulamentou a norma constitucional, trazendo 
diretrizes gerais para a Política Urbana. Salienta-se que ambos diplomas federais são enfáticos ao 
estabelecer a importância da atuação do Poder Público municipal para dirimir as tensões urbanas, os 
aspectos segregacionistas e para fazer cumprir a função social das cidades, através da elaboração dos 
Planos Diretores.É nesta perspectiva que o Plano Diretor é o principal diploma jurídico da cidade, pois 
através dele que se pretende garantir a plenitude da função social da cidade, garantido o exercício da 
liberdade, cidadania, propriedade e socialidade. 

No estudo da cidade de Guanambi, observou-se que há segregraçãosócio-espacial delimitada na 
parte sudeste da cidade, abarcando os loteamentos Brindes, Bela Vista, Bom Jesus, Ipanema, Loteamento 
Sandoval Moraes e Santo Antônio. Estes loteamentos compõem o setor de maior renda de Guanambi, 
que entre 2010 e 2014 cresceu, sendo computadas 261 edificações na localidade. 

Ao analisar as normativas municipais observou-se que as mesmas encontram-se defasadas, sendo 
o Código de Obras e Edificações instituído há mais de duas décadas, enquanto o Plano Diretor Participativo 
foi estabelecido em 2007. Logo, a desatualização das normativas urbanas beneficiam a especulação, não 
cumprindo o Poder Público local com o que consagra o Estatuto da Cidade. Destaca-se ainda que a 
ineficiência, desatualização e inexistência de normativas urbanísticas reais, pode contribuir para que os 
agentes produtores do espaço urbano ratifiquem ainda mais as desigualdades sócio-espaciais.

Diante disso, alerta-se que é dever do Poder Público garantir o acesso à cidade por todos os 
citadinos, reprimindo a segregação sócio-espacial e os processos especulatórios que privilegiam as 
disparidades sócio-econômicas e agridam o exercício da função social das cidades.
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