PROBLEMAS SOCIAIS URBANOS

Segregação Espacial
Atualmente, todos os grandes centros urbanos possuem um arranjo espacial fracionado, isso
significa que existem várias partes que compõem o todo, no entanto, cada fração com sua
particularidade em diversos aspectos.
Nas cidades existem áreas com foco de atuação especializada, são distribuídas em centros
comerciais, financeiros, bairros industriais, residenciais, bairros com grande número de casas,
além de bairros que abrigam uma grande quantidade de estabelecimentos de diversão, como
boates, bares e restaurantes.
A divisão da estrutura urbanística juntamente com o aumento da população e da própria
cidade promove uma precarização em relação ao todo da malha urbana, pois os habitantes
não se apresentam na cidade inteiramente, e sim em partes que se relacionam com o cotidiano
das pessoas, ou seja, local de residência, trabalho, escola, entre outros lugares de convívio.
A cidade é dividida também por fatores financeiros ou de renda, as desigualdades se
concretizam no contexto do arranjo urbano. Essas características são provocadas
simplesmente pelo fato das desigualdades sociais estarem presentes na maioria dos países
capitalistas, quanto maiores as disparidades socioeconômicas entre as classes sociais, maiores
são as diferenças nas moradias, nos serviços públicos e na qualidade de vida.
A população de baixa renda depende efetivamente da qualidade dos serviços públicos para
alcançar melhor qualidade de vida, tanto na área da educação, como na saúde, transporte
coletivo, além de outros. Para obter êxito é preciso que tais serviços sejam executados
adequadamente.
Por isso é preciso haver uma organização a fim de requerer as necessidades comunitárias, ou
dificilmente esse panorama será modificado.

Favelização
A favelização e a segregação urbana são dois processos que estão diretamente ligados. Tais
fenômenos são decorrentes das desigualdades socioeconômicas e dos problemas de
planejamento e gestão urbanos. Além de ser resultante das contradições sociais, a formação
de favelas contribui para a intensificação e reprodução da segregação socioespacial.
As favelas são normalmente entendidas como áreas de ocupação de terrenos invadidos,
geralmente pertencentes ao poder público, que se caracterizam, de modo geral, pela ausência
de infraestrutura, pelos altos índices de violência e pela marginalização social de seus
moradores.
O processo de favelização é decorrente, sobretudo, do processo de inchamento urbano
ou macrocefalia urbana. Entende-se por esse conceito o crescimento desordenado da cidade,
sem o controle estatal, o que contribui para a precarização das condições de vida na cidade e
da incapacidade do Estado de oferecer condições estruturais para o atendimento das
necessidades mínimas de boa parte da população.

Lixo
Um dos principais problemas ambientais da atualidade é a grande produção de lixo, pois esse
processo tem como consequência a liberação de gases que promovem o efeito estufa e a
poluição das águas subterrâneas e superficiais. Esse fenômeno é uma das consequências do
aumento populacional nas cidades, da intensificação do modelo consumista, do uso de
produtos descartáveis, além do modismo, pois existe uma “necessidade” de se adquirir objetos
mais modernos.
O lixo é também um problema socioeconômico, visto que grandes quantias de dinheiro são
destinadas à coleta e tratamento do lixo urbano. No aspecto social, vários indivíduos são
afetados pela concentração de lixo nas cidades, que causam proliferação de insetos,
transmissão de doenças, poluição visual, entupimento de bueiros, entre outros.

A falta de estrutura e empenho dos políticos em solucionar o problema do lixo tem como
consequência a existência de lixões a céu aberto em várias cidades. O destino adequado para
o lixo urbano é o aterro sanitário, construído em áreas adequadas, com profissionais
qualificados e estrutura para o tratamento dos gases e do chorume. Outras alternativas são a
incineração dos resíduos, no entanto, esse método é muito caro e que libera muitos
poluentes; a compostagem, a qual transforma os resíduos orgânicos em fertilizantes para o
solo; e a reciclagem, que depende da coleta seletiva e tem como objetivo reduzir o lixo, além
de ser uma forma de contribuir para a geração de milhares de empregos diretos e indiretos.
Portanto, através de simples atitudes e mudanças de comportamento todos os habitantes
podem colaborar para reduzir a produção de lixo.

Ilhas de Calor (microclima urbano)
Uma alteração ambiental que a industrialização
acarreta nos centros urbanos é a formação de um
microclima específico nessa área, denominado
clima urbano ou clima citadino. O clima de uma
área não depende apenas de condições locais, mas
de fatores planetários (massas de ar, circulação
atmosférica, insolação), que são os mais
importantes para as condições climáticas. Todavia,
os fatores locais (maior ou menor presença de
água, de vegetação, de gás carbônico no ar, etc.)
também influenciam o clima, embora sua
importância se restrinja a áreas pequenas. Daí o
nome microclima para designar climas de áreas
restritas, principalmente de algumas cidades. De
modo geral, as cidades industrializadas são mais
quentes e mais chuvosas que as áreas rurais
vizinhas.
A elevação das médias térmicas do centro urbano
ocorre por causa de diversos fatores: o efeito
estufa provocado pelo aumento do gás carbônico na atmosfera; o asfaltamento de ruas e avenidas;
a presença de enormes massas de concreto; a ausência de vegetação; etc.

Além disso, os enormes edifícios, que surgem especialmente na parte central das cidades, limitam a
ação dos ventos, provocando a formação de verdadeiras "ilhas de calor". O asfaltamento do solo
urbano dificulta também a infiltração das águas das chuvas, contribuindo para a ocorrência de
enchentes nas épocas de precipitações fortes.
O aumento dos índices de pluviosidade decorre sobretudo da grande quantidade de partículas
sólidas (poeira) na atmosfera da cidade. Essas partículas funcionam como núcleos de condensação
do vapor de água atmosférico: o vapor passa para o estado líquido e forma gotas ao se aglutinar em
tomo das micropartículas, caindo em seguida sob a forma de chuva.

Inversão Térmica
Naturalmente, as massas de ar movimentam-se verticalmente porque a atmosfera se resfria
nas camadas mais elevadas. Quando, em contato com a superfície da Terra (geralmente mais
quente), o ar se aquecesse, fica mais leve e sobe. À medida que ganha altitude, resfria, fica
mais pesado e desce novamente. Este movimento constante do ar ajuda a dispersar poluentes
das camadas próximas do solo.
No outono e no inverno, quando a temperatura do solo diminui, é muito comum essa situação se
inverter.
Próximo do solo mais frio, o ar se resfria; nas camadas superiores, é mais quente. Essa
"inversão" de temperatura do ar atmosférico e a chamada inversão térmica. Por algumas horas,
até que o solo se aqueça, não há movimentação vertical de vento. Os poluentes ficam retidos
bem perto do solo, agravando a poluição atmosférica. Quanto mais baixa a camada em que
ocorre a mudança de temperatura, maior a concentração de poluentes perto do solo. Em
cidades muito poluídas, a "camada quente" funciona como um "tampão" que "prende" os
poluentes na camada de ar frio.

TESTES
1. (EsPCEx) É um fenômeno climático que ocorre geralmente durante o inverno, quando o ar
frio permanece nas proximidades do solo, contribuindo para a concentração de poluentes
nessa faixa, pois a camada logo acima, mais quente, interrompe a corrente ascendente e
bloqueia a dispersão dos poluentes. A esse fenômeno denominamos
a) inversão térmica.
b) efeito estufa.
c) ilha de calor.
d) chuva ácida.
e) circuito de fumaça.

2. (EsPCEx) O problema da destinação e/ou reaproveitamento do lixo é ainda uma
questão a ser solucionada em diversas partes do mundo. Existem, na atualidade,
diferentes técnicas para reaproveitamento de resíduos e/ou eliminação total do
lixo.
Sobre esse assunto, considere a tabela abaixo:

Escolha a única opção abaixo que completa corretamente a coluna A.
a) 1. Aterro sanitário, 2. Incineração, 3. Lixão, 4. Compostagem.
b) 1. Compostagem, 2. Aterro sanitário, 3. Incineração, 4. Lixão.
c) 1. Lixão, 2. Aterro sanitário, 3. Incineração, 4. Compostagem.
d) 1. Lixão, 2. Compostagem, 3. Aterro sanitário, 4. Incineração.
e) 1. Compostagem, 2. Aterro sanitário, 3. Lixão, 4. Incineração.
3. (UERN) Analise as afirmativas sobre a segregação espacial das cidades
brasileiras.
I. A população de baixa renda reside em bairros afastados do centro, coleta de lixo
irregular (ou nenhum), rios assoreados, que em chuvas fortes invadem as casas,
policiamento fraco ou inexistente, transporte urbano deficiente, dentre outros
problemas que variam entre as cidades.
II. Há bairros nas cidades que recebem grande atenção do poder público, com
modernização do equipamento urbano, melhores serviços de infraestrutura,
enquanto outros bairros, os mais afastados das áreas centrais, são esquecidos.
III. Os cenários de disparidades entre bairros ricos e pobres são exclusivos das
grandes metrópoles situadas no Sudeste.
IV. A segregação espacial das cidades está relacionada à falta de políticas públicas
habitacionais.
Estão corretas as afirmativas
a) I, II e III, apenas.
b) I, II e IV, apenas.
c) I, III e IV, apenas.
d) I, II, III e IV.
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4. (UFPEL) Leia o texto a seguir.
"Correndo por fora, existe uma camada geográfica e socialmente
periférica, (...) sempre vista com suspeição pela polícia. Só no Rio, são quase dois
milhões, reunindo-se todos os fins de semana para, à sua maneira, se manifestar
sem palavras, de sons e gestos: os bailes funks..."
(Ventura, Z. Veja, 25 anos: "Reflexões para o futuro".)

Sobre a segregação espacial, exemplificada no fragmento do texto, leia as
afirmativas seguintes.
I. É um processo social no qual o acesso aos espaços de maior ou menor valor é
determinado pelo poder aquisitivo das pessoas.
II. Deixou de existir a partir de 1988 com a criação do fim social da propriedade,
instituído no direito brasileiro com a promulgação da atual onstituição Federal.
III. Abriga as especulações imobiliárias, isto é, o ontrole do acesso à terra por
indivíduos e mpresas que fazem dela uma fonte de lucros.
IV. contexto da produção capitalista do espaço, as áreas impróprias à ocupação
humana, ou distantes das que têm melhor infraestrutura básica e facilidade de
acesso aos centros comerciais, são reservadas às classes mais pobres.
V. A intervenção do Estado na organização do espaço brasileiro contribuiu para
eliminar os desequilíbrios socioeconômicos e demográficos entre os espaços
inter-regionais brasileiros, através de uma política de planejamento regional.
Estão corretas apenas
a) I, III e IV.
d) III e V.

b) I, II e IV.
e) I, II e V.

c) II, III e V.

5. (UFV) Observa-se atualmente que as temperaturas atmosféricas nas
metrópoles tendem a aumentar da periferia urbana para as regiões centrais das
cidades, configurando as chamadas "ilhas de calor".
Assinale o fator que tem contribuído para o fenômeno:
a) Desenvolvimento da zona de influência da metrópole.
b) Construção de áreas de lazer arborizadas.
c) Crescimento do cinturão verde no entorno das metrópoles.
d) Aumento de loteamentos periféricos.
e) Concentração de indústrias na região metropolitana.

Gabarito: 1.a / 2.c / 3.b / 4.a / 5.e
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