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ANÁLISE DE ESTRUTURA URBANA EM PRESIDENTE PRUDENTE/SP COMO PROCESSO 
SEGREGADOR 

 
SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA

MARCELA DO CARMO VIEIRA
LYCIA REGINA MACIEL MEIRA

MAYARA PISSUTTI ALBANO VIEIRA

        Este artigo busca contribuir para uma análise crítica sobre a produção da habitação de baixa
renda em cidades médias, considerando a estrutura urbana onde se localizam os empreendimentos 
habitacionais e a relação entre a implantação desses e a oferta de serviços e equipamentos públicos
nos bairros de maior concentração de população de interesse social, tendo com base no estudo de
caso a cidade de Presidente Prudente, município localizado no oeste do Estado de São Paulo. Faz-se 
um recorte temporal focando o estudo entre os anos de 1997 e 1999; período seguinte à aprovação
do Plano Diretor municipal (1996), elaborado à luz do capítulo sobre política urbana da nova
Constituição Federal Brasileira (1988). 
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CONJUNTOS DE HABITAÇÃO SOCIAL - ESTIMULADORES DE IMPACTOS 
AMBIENTAIS? 

 
SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA

MARCELA DO CARMO VIEIRA
BRYSA YANARA MENDONÇA THOMAZINI

LETÍCIA PIROLA MAZIERO
TAUANA RODRIGUES BATISTA

        O processo de urbanização tem ocorrido em grande velocidade nas últimas décadas,
verificando-se ampliação constante da degradação dos ambientes naturais. A ausência de controle e
direcionamento da expansão urbana e dos processos de ocupação do território auxiliam nos
impactos gerados. A partir disso, este artigo busca contribuir para uma análise crítica sobre a
produção da habitação de baixa renda em cidades médias, no período entre 1997 e 1999,
considerando as questões ambientais. Com base no estudo de caso de Presidente Prudente, objetiva-
se relacionar a implantação de empreendimentos residenciais para a baixa renda e os efeitos no 
território municipal, a possibilidade de expansão territorial e de impactos ambientais. 
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HABITAÇÃO SOCIAL COMO AGENTE REQUALIFICADOR DA ÁREA CENTRAL EM 
PRESIDENTE PRUDENTE-SP 

 
SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA

BÁRBARA REGINA FAUNE FABRIS
LUIS HENRIQUE DA SILVA MATHIAS DUARTE

MATEUS RAMOS GROSSO
POLIANA DE OLIVEIRA BASSO

SUZANE ROBERTA BOSCHIROLI

        O acelerado processo do desenvolvimento urbano no Brasil, fez com que a expansão urbana
ocorresse de forma descontrolada, sem um planejamento urbano claro e direcionador, causando
carência de infraestrutura, serviços públicos e habitações sociais. As políticas urbanas não têm se 
mostrado inclusivas, gerando segregação socioespacial. Dessa forma, este artigo busca verificar a
evolução urbana de Presidente Prudente, e como ocorreu a produção da moradia popular na cidade,
identificando a segregação socioespacial e sua reprodução. Visa também a observar os fatores que
levaram à saída da população da área central, levando à falta de qualidade urbana. Isso possibilita
embasamento para direcionar ações inclusivas voltadas para as camadas de baixa renda por meio da 
implantação de habitações de interesse social na área central de Presidente Prudente, com a intenção
de sanar dois problemas urbanos: a segregação socioespacial e os vazios urbanos nas áreas centrais.
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HABITAÇÃO SOCIAL E REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO URBANO EM PRESIDENTE 
PRUDENTE-SP 

 
SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA

DAIANE DOS SANTOS ESQUEVANI
JÉSSICA TELLES ZANATELI

LENNON GOMES
CAMILA AUGUSTA FLORINDO

CAMILA MESSAGE SILVA

        O processo de urbanização em Presidente Prudente-SP demonstrou bipolaridade desde o início 
de sua formação. A expansão urbana tem sido fortemente orientada para o setor oeste, como
continuação da Vila Goulart, criada em 1917. A partir da década de 1970, percebe-se o reforço de 
processos de segregação socioespacial urbano, cuja implantação de conjuntos habitacionais
voltados à população carente tem estimulado a expansão periférica. Ao mesmo tempo, têm ocorrido 
esvaziamento e degradação da área central da cidade. A partir, disso, este artigo visa a identificar
esta cidade buscando relacionar o processo de planejamento urbano com a revitalização das áreas
centrais por meio de implantação de habitação de interesse social.  

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 834

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Planejamento Urbano e Regional  

 

INCLUSÃO DE HABITAÇÕES SOCIAIS A FIM DE REQUALIFICAR A ÁREA CENTRAL DA 
CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE – SP 

 
GABRIELA MARINI

LAYSSA GABRIELA RODRIGO FRAZILI
SARA LIDIANE ALVES VIEIRA

SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA

        Este artigo busca analisar o processo de requalificação urbana segundo a habitação social nas
áreas centrais urbanas, favorecendo a redução da segregação com foco social e espacial. Isso porque
a segregação urbana e a carência de usos diferenciados no centro da cidade deveriam ser tratados
conjuntamente, criando maiores possibilidades de revitalização urbana. A pesquisa tem como 
estudo de caso Presidente Prudente, cidade do interior do Estado de São Paulo, cujos processos
urbanos se mostram de forma clara e intensa. A necessidade de ação de adequação para espaços
ociosos mais centrais possibilita seu uso como espaços de moradia popular, atraindo vida e 
segurança urbana.  
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PLANEJAMENTO URBANO EM PRESIDENTE PRUDENTE – HABITAÇÃO DE INTERESSE 
SOCIAL E O PROCESSO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA 

 
SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA

TAUANA RODRIGUES BATISTA
ALESSANDRA GUILHEM PANFIETTI

ANGELO JOSÉ GARCIA BORGES
ROSIMEIRE AP. ALVARES DO NASCIMENTO

        Os processos de produção das cidades possibilitam abandono e descaso com áreas urbanas
tradicionais. Ao mesmo tempo, regiões antigas de utilização segundo grandes lotes empresariais ou
industriais podem ocasionar graves vazios e subutilização urbanos. No entanto, conjuntos
habitacionais de interesse social têm sido construídos em áreas segregadas e carentes de
infraestrutura e serviços públicos, na franja urbana ou além da malha. Dessa forma, este artigo
busca relacionar a questão da habitação social no espaço urbano com processos de requalificação, 
tendo como estudo de caso a cidade de Presidente Prudente. A identificação da produção do espaço
e da realidade atual da cidade embasa o estudo e auxilia na discussão teórica do tema. 
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REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DE PRESIDENTE PRUDENTE POR MEIO DA 
INSERÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 
CAMILA ASSAD

DANIELA PIQUÉ GALANTE SILVA
KLÉBER FRANCO

MARCIA REGINA HERNANDEZ DE MELLO
FÁBIO LUCIANO SILVÉRIO

        O centro urbano tem papel relevante na cidade e na sociedade, pois concentra maior parte das
atividades comerciais, financeiras e de prestação de serviços, além do seu valor histórico no 
desenvolvimento inicial da cidade, decorrendo, consequentemente, a disparidade de usos entre os
períodos diurno e noturno, gerando a degradação urbana. Buscou-se na pesquisa que embasa este 
artigo verificar a atual situação de vitalidade no quadrilátero central de Presidente Prudente, 
identificando possíveis ações para sua revitalização. Dessa forma, presente artigo trata da habitação
de interesse social, promovendo a requalificação na área central da cidade. A análise da área, com
levantamentos de uso foram fundamentais para sua caracterização. É possível concluir que, por
meio da implantação de unidades residenciais usando edificações já existentes que se encontram em
estado de abandono; haveria mais vitalidade, qualidade de vida e diversidade no centro tradicional, 
minimizando a segregação socioespacial urbana. 
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REVITALIZAÇÃO URBANA NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO LOCAL – PRESIDENTE 
PRUDENTE E A CENTRALIDADE URBANA 

 
SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA

GEISA KARLA MATOS

        Este artigo visa a fazer uma análise urbana, buscando conhecimentos sobre vitalidade dos
espaços da cidade, contemplando a importância histórica e as apropriações sociais e psicológicas 
existentes no contexto urbano. As áreas centrais apresentam com maior força a significância social
e histórica, e, ao mesmo tempo, apresentam construções mais antigas e possivelmente degradadas,
gerando ambientes mais propícios para o esvaziamento local, transformando a área em ambientes
mais perigosos. A observação desta pesquisa tem na cidade de Presidente Prudente seu estudo de
caso. Questões teóricas sobre espaços terciários e centros culturais embasam e justificam diretrizes 
de planejamento e gestão urbanos, fundamentais para os processos de revitalização e recuperação
urbanas.   
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PLANEJAMENTO URBANO AMBIENTAL - A HABITAÇÃO SOCIAL E A EXPANSÃO 
URBANA EM PRESIDENTE PRUDENTE 

 
MAYARA PISSUTTI ALBANO VIEIRA

ALBA REGINA AZEVEDO ARANA ARANA

O intenso processo de urbanização no Brasil acarreta em cidades carentes de infraestrutura, de
habitação digna e serviços públicos, evidenciando séria segregação socioespacial. A falta de
políticas públicas de habitação e de execução de conjuntos habitacionais adequados proporcionam 
cidades com áreas ilegais e expansão descontrolada. Ao mesmo tempo, o descaso com a legislação
ambiental na elaboração de habitação social tem gerado problemas aos seus moradores, assim como
para o próprio ambiente natural; ou seja, a aprovação e a implantação de conjuntos sem a correta
análise ambiental reforça espaços inadequados e/ou fortemente impactantes no ambiente natural e
construído, reforçando situações de segregação e degradação do ambiente. Em Presidente Prudente, 
muitos empreendimentos de habitação de interesse social foram implantados sem um adequado
estudo ou preocupação com as questões ambientais locais, assim como com legislação de
parcelamento do solo.  Dessa forma, esta pesquisa busca contribuir para uma análise crítica sobre a 
produção de habitação social, verificando características de implantação de empreendimento de
habitação popular, sua localização na estrutura urbana, o ambiente natural onde foi executado, as
questões legais de aprovação em órgãos competentes de licenciamento ambiental, entre outros
aspectos que se perceba relevantes. Como objeto de estudo desta dissertação foca-se no Residencial 
Maré Mansa, executado na cidade de Presidente Prudente por meio de iniciativa privada, em 1998.
 A metodologia que se pretende seguir se baseia em aprofundamento teórico sobre os aspectos
tratados, levantamentos sobre o processo de evolução urbana da malha de Presidente Prudente,
aspectos legais voltados à habitação social e à análise ambiental, base documental de aprovação nos 
órgãos competentes, caracterização física, social e ambiental do empreendimento estudado, e
levantamentos de campo. Busca-se, assim, verificar de forma sólida as características do conjunto
habitacional analisado comprovando a carência de controle ambiental na execução da habitação
social na cidade.         
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POLÍTICA AMBIENTAL INTEGRADA: UM ESTUDO SOBRE A GESTÃO AMBIENTAL NA 
UNOESTE  

 
LEILA MARIA COUTO ESTURARO BIZARRO

ALBA REGINA AZEVEDO ARANA ARANA

Em meados do ano de 2011 o Planeta Terra atingiu um contingente de sete bilhões de habitantes,
defrontando a humanidade com questões mundiais de difíceis equações, como por exemplo, gerar
alimentos, água potável, emprego, habitação entre as demais questões básicas de sobrevivência de
qualquer ser humano, mais também com outras preocupações que denotam grandes desafios, tão
grande ou maior, que é adequar à gestão do lixo gerado por todos nós. Além do lixo doméstico, há a
geração de resíduos industriais advindos da expansão da atividade industrial, que aumenta dia a dia
devido ao crescimento populacional. Diante dessa realidade, o Planeta necessita de profissionais 
qualificados que através dos conhecimentos científicos adquiridos nas Universidades venham de
encontro a essa nova demanda do mercado de trabalho, desafiador e inovador, que não vejam
apenas a Terra como um mero meio de produção, utilizando-se dos recursos naturais comuns a 
todos nós de forma irresponsável, mas sim de agentes transformadores dessa nossa “casa comum”,
através de um aprendizado formal e não-formal que venha de encontro à necessidade de toda a
humanidade. A UNOESTE tem como missão proporcionar educação num ambiente inovador e
crítico-reflexivo, visando contribuir para a formação desses profissionais cidadãos comprometidos
com essa nova demanda denominada de responsabilidade sócio-ambiental, vindo de e encontro à 
demanda no mercado de trabalho, pois a Universidade deve ser o espelho do que a sociedade quer
ver e saber das possíveis transformações, que em cada tempo exige-se de cada um de nós. A 
Universidade tem um papel fundamental nesse contexto, pois é o local que por excelência se produz 
conhecimentos e prepara futuros profissionais para o mercado de trabalho. Os problemas
relacionados a gestão dos resíduos em Universidades são complexos e exigem soluções sistêmicas,
pautados principalmente à prevenção (redução) da geração dos resíduos que se dá através de 
práticas contínuas e integradas de educação ambiental. A problemática levantada seria a observação
da Universidade em foco da ausência de políticas ambientais integradas na gestão dos resíduos
sólidos gerados no campus e a ineficiência de práticas de educação ambiental no cotidiano
acadêmico. Nessa premissa, se justifica entender e apresentar tais políticas ambientais integradas
sob a perspectiva da educação e legislação ambiental vigente, objetivando passar a ser uma
referência desejada de uma gestão ambiental aplicada à Universidade.  Entender e apresentar as 
formas de uma política ambiental integrada focada na educação ambiental como estratégia para uma
Gestão Ambiental na Universidade.  A metodologia empregada será, primeiramente, um 
levantamento bibliográfico sobre a temática proposta e, seguidamente, a realização de um estudo
exploratório descritivo analítico, ancorado no método de pesquisa-ação com abordagem de pesquisa 
quali-quantitativa, utilizando como técnica a observação sistemática.         

 


