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Introdução 

Até 1970 foi vantajoso para a maioria das empresas nacionais e estrangeiras definir a 

localização de suas fábricas, junto a região mais desenvolvida do país e poder desfrutar das 

economias de aglomeração a ela vinculadas. 

  A ocorrência do fenômeno nacional de concentração industrial em São Paulo 

não só resultou das características históricas específicas deste estado, como também 

representou um reflexo do modelo de desenvolvimento econômico implementado no país 

pelo Estado brasileiro, a partir da década de 1950 e, especialmente, após 1964. A região 

metropolitana de São Paulo comandou o processo de concentração em âmbito nacional e 

estadual, permitindo a maximização das taxas de rentabilidade do capital, exercendo, por 

conseguinte, maior força de atração para os investimentos industriais. 

  A partir de meados da década de 1970, começa a ocorrer uma 

desconcentração relativa das indústrias localizadas na Região Metropolitana de São Paulo, 

tanto em direção ao interior paulista como na de outros estados da federação, os quais 

aumentaram sua participação relativa no produto industrial nacional. 

  Entre as causas dessa desconcentração industrial destacam-se o elevado 

custo do terreno na Região Metropolitana de São Paulo, a falta de espaço para a ampliação 

das fábricas, a mão -de –obra mais cara e sindicalizada, etc., enfim as deseconomias de 

aglomeração. 

  No interior do estado de São Paulo é a região do entorno metropolitano, 

também conhecido por “campo aglomerativo”, formado pelos municípios situados num raio 

de aproximadamente 200 Km., a partir da Região Metropolitana de São Paulo que, 

historicamente, tem apresentado a maior concentração industrial. O entorno metropolitano, 

na verdade, nada mais é do que o conjunto formado pelos municípios mais industrializados 

das regiões administrativas de Campinas, vale do Paraíba, Litoral e Sorocaba. 

                                            
1 curso de Geografia da UNESP/Rio Claro - Lombardo@rc.unesp.br 
2 curso de Geografia da UNESP/Rio Claro – ifreitas@rc.unesp.br 
3 curso de Geografia da UNESP/Rio Claro – sanjos@rc.unesp.br 
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  A expansão industrial que se manifesta no entorno promove uma nova 

organização espacial e faz surgir uma complexa estrutura industrial interiorana. Nela, 

assume grande importância um elevado número de estabelecimentos de porte médio e 

grande, pertencentes aos ramos industriais “dinâmicos e controlados por capitais não 

locais. A instalação de tais fábricas nesses municípios acabou desencadeando, também, 

não apenas a vinda de novas unidades produtivas, mas de populações atraídas pelas 

possibilidades de ofertas de emprego. Assim sendo, cabe ressaltar que outros setores da 

economia foram dinamizados com esta “onda industrializante“ que atingiu as cidades 

médias no interior do estado de São Paulo. 

  As políticas espaciais efetuadas pelo governo de São Paulo em consonância 

com os Planos Nacionais de Desenvolvimento Econômico, também foram importantes para 

esta desconcentração industrial da Região Metropolitana, em direção às cidades 

localizadas no interior do estado. A participação do governo Estadual se deu principalmente 

pela política de construção de grandes e modernas rodovias (Imigrantes, Castelo Branco, 

Bandeirantes, Anhangüera e Washington Luís. Tais eixos de desenvolvimento aproximaram 

as distâncias a partir do momento que minimizam o tempo de locomoção entre a metrópole 

e o interior, diminuindo os custos de transportes e alargando o horizonte de localização 

industrial. Estas preferências locacionais podem ser compreendidas, quando se considera 

que a referida área possui, além da infra-estrutura de transportes (rodoviária e aérea, 

principalmente), também a maior parcela de mão-de-obra especializada e os melhores 

centros educacionais, ao lado de atividades comerciais e financeiras, que se desenvolvem 

em ritmo até superior ao das atividades industriais. 

  No que tange aos aspectos políticos cabe salientar que, juntamente com as 

políticas de contenção do crescimento industrial na Região Metropolitana foram adotadas, 

ainda, políticas de direcionamento fabril pelo Governo Estadual e políticas atrativas por 

muitos municípios no interior do estado de São Paulo. As mencionadas políticas atrativas 

explicam a criação de Distritos Industriais que surgiram na década de 1970 para abrigarem 

as unidades produtivas provenientes do processo de desconcentração industrial. 

  A desconcentração está longe de significar um esvaziamento econômico 

potencial das indústrias no estado de São Paulo; o que se verifica é que o poder de gestão 

,de mando, o efeito catalisador, os serviços essenciais, continuam centralizados na grande 

metrópole. 

  Contudo, verifica-se atualmente que muito daqueles fatores que foram 

responsáveis pela desconcentração industrial na Região Metropolitana de São Paulo 

podem ser identificados, guardadas as devidas proporções, em alguns municípios no 

interior do estado. O resultado desse fenômeno, tanto na metrópole como em cidades 
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médias, tem sido o abandono dos prédios industriais resultantes do fechamento das antigas 

fábricas. Obviamente que com o encerramento das atividades econômicas o desemprego 

torna-se um problema social muito grave nos “municípios perdedores”. 

  O arcabouço físico-territorial deixado pela pretérita atividade econômica 

constituem, atualmente, desafios para as políticas públicas municipais. 

  Com base nas evidências e constatações empíricas, assume-se que a 

industrialização de Rio Claro (SP.) e de outros municípios no interior do estado de São 

Paulo se vincula, com diferentes graus de intensidade, a todos os processos acima 

explicitados, já que foi produzido localmente pela ação dominante de atores internos, 

específicos e singulares,e por forças e agentes externos (nacionais e estrangeiros). 

Área estudada 

O trabalho tem como base o Convênio existente entre a UNESP/AREX /Universidade 

Americanas - University of Pittsburgh (UP) e Carnegie Mellon University (CMU) (U.S.A), 

vigente desde 2001, visando estimular parcerias em atividades de pesquisa e ensino, assim 

como intercâmbios de professores e alunos de pós-graduação das Universidades 

envolvidas. 

Neste convênio a equipe norte-americana enfocará projetos de pesquisas sobre 

brownfields na região de Pittsburgh. Essas áreas degradadas pontilham a paisagem e 

freqüentemente localizam-se ao longo das margens de seus rios, representando 

desinvestimento na região de Pittsburgh. Em visita à Pittsburgh (dezembro de 2001), 

constatou-se que estas áreas estão em franco processo de recuperação, justificando a 

importância deste convênio para subsidiar a compreensão do processo de ocupação e uso 

do solo no que diz respeito a conceituação e metodologia da pesquisa, contribuindo para o 

entendimento da realidade espacial brasileira e dar suporte a planos de revitalização 

dessas áreas. 

Na área de Pittsburgh, os brownfields estão relacionados ao fechamento de fábricas 

no final dos anos 70 e 80. Este período de desindustrialização deixou muitos locais 

abandonados ou mal aproveitados, onde antes estavam instaladas usinas de aço e outras 

fábricas. A recuperação dessas áreas degradadas deu-se através de uma Política Pública 

adotada pelo governo americano nos anos 80, devido a aprovação do decreto de 

Responsabilidade, Compensação e Resposta Ambiental Compreensiva (CERCLA), melhor 

conhecido como Superfundo, sob responsabilidade da Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos (USEPA).4
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No Brasil, em especial no Estado de São Paulo, as áreas de desconcentração do 

processo produtivo, principalmente aquelas anteriormente ocupadas por industrias, vem 

sendo submetidos à sérios impactos sócio - ambientais a contribuir com a detecção e 

mapeamento dessas áreas e poderá subsidiar o poder público nas futuras estratégias de 

intervenção. Espera-se que tais ações repercutam em uma transformação espacial que 

resultará na melhoria da qualidade de vida da população, a partir do momento em que os 

impactos ambientais sejam atenuados. 

Um dos grandes desafios para os pesquisadores que atuam no meio acadêmico e na 

administração pública em nível estadual e municipal é entender o processo de ocupação e 

expansão dos aglomerados urbanos no estado de São Paulo nos últimos 40 anos e os 

impactos ambientais atuais dele decorrentes. 

Neste contexto, torna-se mister, detectar e acompanhar os vetores de crescimento e 

suas inter-relações com aspectos relativos às transformações econômicas, sociais e 

políticas dessas últimas décadas. É de grande importância ainda, refletir sobre o 

amadurecimento econômico do estado de São Paulo que apresenta o maior 

desenvolvimento do país transformando-se no principal espaço gestor do processo recente 

de desconcentração produtiva, espalhando indústrias pelo interior do Estado e por outros 

estados da federação. 

Notadamente, essas mudanças no sistema produtivo provocaram transformações 

marcantes na sociedade, significando, num sentido geral, a reestruturação no espaço e 

acelerando o processo de acumulação. Na estratégia de deslocamento os setores 

produtivos às áreas periféricas passam a ter preferência, abandonando as antigas áreas de 

concentração industrial, visando diminuir o custo com a produção através de vantagens, 

como subsídios fiscais e municipais, mão-de-obra barata e localização privilegiada; isso 

ocorre em escala mundial, nacional e regional. O Governo do Estado de São Paulo, 

acelerou o processo de desconcentração das atividades econômicos-produtivas, utilizando-

se de medidas concretas, como a constituição de um moderno sistema viário ligando a 

capital ao interior do estado. Essa reorganização, aliada aos avanços nos meios de 

telecomunicações e transportes, permitiu que as empresas se desmembrassem em 

unidades técnicas, produtivas e administrativas e instalassem muitas dessas unidades no 

interior do estado de São Paulo. 
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A paisagem destas regiões apresenta marcas de degradação ambiental ao longo dos 

rios, ferrovias e rodovias. Estas marcas são resultantes do consumo do espaço pela 

construção de novas rodovias, centro de compras, estacionamentos, habitações, entre 

outros usos provoca impactos imensos sobre os ecossistemas. 

A perda de solo férteis é um dos mais facilmente perceptíveis; outro é fragmentação e 

perda das manchas e corredores de vegetação, a conseqüente destruição de habitats, 

reduzindo o número de espécies e animais. No interior dos organismos urbanos há espaços 

vazios e improdutivos que apresentam ou podem gerar impactos sociais e ambientais. 

Sob o aspecto social, a população vizinha das áreas de Brownfied se sente ameaçada 

por diversos problemas: como tráfico de drogas, crimes, prostituição, roubos, proliferação 

de animais indesejados, como ratos transmissores de doenças, além do aspecto de 

abandono. Greemberg, Schnider e Parry (2001) perceberam numa pesquisa de opinião 

pública, que a qualidade de vida da população vizinha ao bronwfield é baixa, devido a 

sérios problemas de crimes e a proliferação de pragas. 

Com relação aos aspectos ambientais é grande a possibilidade da presença de 

resíduos no solo (uma das principais facetas dos passivos ambientais) ou a existência de 

outro tipo de contaminação (das águas superficiais e subterrâneas), representando riscos à 

saúde publica. 

A recuperação destas áreas públicas construídas e que durante anos estão 

improdutivas oferecendo riscos à população, podem ser aproveitadas para fins sociais. A 

cidade necessita ser reurbanizada, sabe-se que a população esta carente de áreas de lazer 

e de espaços comunitários para o desenvolvimento de atividades sociais. 

Visando diminuir os impactos destas áreas ou dos vazios improdutivos é 

imprescindível a sua recuperação e /ou regeneração, já que os benefícios ambientais 

proporcionados por estas áreas incidem diretamente na qualidade ambiental e de vida da 

população. 

 O conjunto de cidades que compõe a área de estudo corresponde ao eixo de 

desenvolvimento da metrópole na direção noroeste. São municípios que apresentam, em 

seu conjunto, um significativo desenvolvimento econômico, que é resultado do 

espraiamento de setores importantes da produção, tendo como referência o grande eixo de 

ligação e escoamento produtivo da ferrovia no passado e atualmente destacado pelas 

grandes auto-estradas que cortam a região (rodovias Bandeirantes, Anhanguera e 

Washington Luis). 

  Este “espraiamento” da atividade industrial traz para o plano espacial a idéia 

de uma “mancha industrial”, que parte da área metropolitana e, que, pouco a pouco, avança 
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em direção ao interior. Trata-se de uma concentração industrial , que consiste em um 

confinamento das unidades produtivas industriais em um território, onde possam continuar 

contando com o “ambiente industrial”. 

Os Municípios escolhidos para aplicação da metodologia possuem um total 

aproximado de 20.896.820 milhões de habitantes e correspondem a Região Metropolitanas 

de São Paulo e a de Campinas (focalizando os municípios de Americana, Piracicaba e Rio 

Claro.) 

Com toda a dinâmica apresentada pelos novos nexos produtivos, um dos grandes 

desafios para o planejamento urbano na atualidade é o redesenvolvimento das antigas 

áreas, cidades e regiões industriais. 

É notória a carência de um planejamento a longo prazo da ocupação dos espaços 

urbanos, suburbanos e de transição com o meio rural nas cidades brasileiras. A 

concentração nas nossas cidades é tão intensa e acelerada que, em algumas situações 

permeia o incontrolável e o imponderável. Torna-se uma tarefa árdua para nossos 

planejadores manter um caráter de norteador da ocupação dos vazios urbanos, das áreas 

de inércia urbana e de brownfields. 

O processo contínuo de criação de novas áreas urbanizadas, unindo fisicamente as 

cidades, ao longo das rodovias, permite uma nova região concentrada e acaba exportando 

e desconcentrando os impactos ambientais, multiplicando os seus efeitos a partir da 

Metrópole de São Paulo para a área de expansão industrial do interior paulista. 

Neste estudo pretende-se analisar as áreas urbanas por meio da abordagem tanto 

intra-urbana relacionado a padrões de uso do solo, áreas funcionais e sociais e suas 

relações com a dinâmica da cidade; como pela análise integrada da interação entre cidades 

e regiões. 

Utilizando o Sensoriamento Remoto e o Sistema de Informação Geográfica na 

identificação e espacialização das áreas de brownfields materializadas na paisagem do 

Corredor Noroeste da Área de Expansão Metropolitana de São Paulo, visando subsidiar o 

planejamento territorial. 

Abordagem metodologica 

A proposta desse projeto de pesquisa considera a dinâmica do processo de uso e 

ocupação do solo na área de estudo nos últimos 40 anos, apoiando-se na tecnologia de 

Sensoriamento Remoto e SIG para detectar as transformações espaciais decorrentes da 

desconcentração produtiva do Corredor de desenvolvimento referente ao eixo São Paulo - 

Rio Claro. 
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Será realizada uma ampla pesquisa bibliográfica na temática proposta bem como o 

levantamento de dados secundários (IBGE, SEADE, MTB/CAGED, RAIS) procurando 

qualificar os municípios no que tange ao nível de desenvolvimento sócio-econômico. 

Através desta pesquisa procura-se ainda investigar os impactos gerados pelas áreas de 

brownfields, que poderão embasar novas estratégias de ocupação. 

A detecção através de sensores de grande resolução espacial, exemplo o IKONOS, e 

a utilização de imagens de videografia serão alternativas inovadoras do projeto, que 

contribuirão para o mapeamento das áreas acinzentadas em termos de resolução espacial 

e custo operacional. 

Os produtos de sensoriamento remoto, tanto fotografias aéreas como imagens 

orbitais, auxiliarão no processo de planejamento, permitindo identificar as características e a 

origens dos agentes modificadores do espaço, além de permitir monitorar a intensidade e 

extensão das alterações provocadas pela desconcentração industrial. Com a melhoria da 

resolução dos satélites de observação da Terra aumenta a importância do uso de dados 

orbitais nos estudos desta natureza. 

Aplicações no estudo do uso do solo e ocupação urbana, que sofriam restrições com 

imagens LANDSAT -MSS de 80 m de resolução, utilizadas até o início dos anos 80, podem 

ser viáveis atualmente, com imagens de 1 m de resolução espacial, como é o caso do modo 

Pancromático do satélite IKONOS II. 

Deve-se considerar também que mais recentemente, a evolução dos sistemas de 

informações geográficas permite integrar os dados de campo, informações convencionais e 

produtos de sensores produzindo modelos cartográficos que permitem uma análise espaço-

temporal das áreas acinzentadas. 

Considerando que o uso do sensoriamento remoto em estudos de áreas brownfields é 

um desafio metodológico na utilização desses recursos em função da complexidade de 

feições encontradas nesse ambiente. 

Nesse sentido, o estudo da dinâmica de ocupação dessas áreas através de imagens 

orbitais deve considerar o nível de detalhamento, as resoluções espacial, espectral e 

temporal dos sistemas sensores, assim como a extrema heterogeneidade de cobertura em 

um pequeno espaço, levando a ocorrência de mudanças consideráveis inter e intra-pixel. 

As áreas de brownfields envolvem elementos físico-biológicos da natureza como os 

aspectos topográficos, tipos de solos, recursos hídricos, cobertura vegetal, entre outros; 

assim como elementos vinculados ao uso e ocupação do espaço tais como concreto, 

asfalto, telhados de diversos materiais, solo exposto, rejeitos industriais, entre outros. 
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Desse modo, propõem-se a combinação do uso de imagens orbitais de alta resolução 

espacial com a técnica de Videografia, como alternativa para a identificação desses 

elementos complexos que compõem as áreas acinzentadas. A videografia é uma técnica de 

sensoriamento remoto que faz uso de uma video-câmera digital de alta resolução espacial, 

instalada em uma aeronave leve, realizando o imageamento de uma faixa contínua do 

terreno a baixa altitude. Um GPS é utilizado para orientação e posicionamento da aeronave. 

A imagem contínua é sub-dividida em quadros("frames") através de programa 

computacional específico fornecido pelo fabricante. 

O imageamento destas áreas destas áreas em períodos seqüenciais permite detectar 

alterações ocorridas nas feições de brownfields, em escala de detalhe, possibilitando gerar 

mapas temáticos na escala de 1:1.000. 

O trabalho esta sendo realizado em diferentes escalas, considerando-se os 

documentos cartográficos disponíveis e os produtos de sensoriamento remoto 

Com base nos dados obitidos pelas diferentes fontes está sendo estruturado um 

banco de dados georeferenciado – relacional., combinando diferentes atributos das áreas 

de brownfileds, 

Neste sentido os dados são levantados em trabalhos de campo para a a 

caracterização intrínseca dos elementos das áreas de brownfields, bem como para aferição 

dos padrões obtidos a partir das imagens. 

Tendo como base a categorização atual das áreas de brownfields, estão sendo 

elaborados planos estratégicos de avaliação ambiental visando propor uma transformação 

do uso do solo, como subsidio aos de gestão territorial. 

Considerações Finais: 

Nos estudos da dinâmica do uso da terra, em termos de vetores espaço e tempo, os 

sistemas de sensoriamento remoto e geoprocessasmento, em especial os sistemas de 

informações geográficas –SIG, constituem tecnologias de vital importância para as 

diferentes etapas de sua realização, contemplando tanto abordagens holísticas como 

neuríticas. 

O grande sinergismo entre SIGs e Sensoriamento Remoto, sinaliza para a utilização 

conjunta destas tecnologias, potencialmente em trabalhos com abordagem sistêmica, 

requerem ao mesmo tempo, tanto uma caracterização sinótica como de detalhe, além de 

apresentar uma fase analítica como uma de síntese (integração de dados). 
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Através destas geotecnologias é possível, de forma ágil e consistente, fazer a 

aquisição, armazenamento (BDG) manipulação e edição de dados de interesses temáticos 

diversos no âmbitos dos estudos geográficos. 

Em particular no estudo de áreas de brownfields, dadas as suas especificidades a 

abordagem metodológica com ênfase na análise espacial de dados necessita da aplicação 

combinada das geotecnologias e trabalhos de campo, como subsídio à analise diagnostica 

e proposição de ações mitigadoras, visando a revitalização daquelas áreas. 
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	A paisagem destas regiões apresenta marcas de degradação ambiental ao longo dos rios, ferrovias e rodovias. Estas marcas são resultantes do consumo do espaço pela construção de novas rodovias, centro de compras, estacionamentos, habitações, entre outros usos provoca impactos imensos sobre os ecossistemas. 
	A perda de solo férteis é um dos mais facilmente perceptíveis; outro é fragmentação e perda das manchas e corredores de vegetação, a conseqüente destruição de habitats, reduzindo o número de espécies e animais. No interior dos organismos urbanos há espaços vazios e improdutivos que apresentam ou podem gerar impactos sociais e ambientais. 
	Sob o aspecto social, a população vizinha das áreas de Brownfied se sente ameaçada por diversos problemas: como tráfico de drogas, crimes, prostituição, roubos, proliferação de animais indesejados, como ratos transmissores de doenças, além do aspecto de abandono. Greemberg, Schnider e Parry (2001) perceberam numa pesquisa de opinião pública, que a qualidade de vida da população vizinha ao bronwfield é baixa, devido a sérios problemas de crimes e a proliferação de pragas. 
	 O conjunto de cidades que compõe a área de estudo corresponde ao eixo de desenvolvimento da metrópole na direção noroeste. São municípios que apresentam, em seu conjunto, um significativo desenvolvimento econômico, que é resultado do espraiamento de setores importantes da produção, tendo como referência o grande eixo de ligação e escoamento produtivo da ferrovia no passado e atualmente destacado pelas grandes auto-estradas que cortam a região (rodovias Bandeirantes, Anhanguera e Washington Luis). 
	Os Municípios escolhidos para aplicação da metodologia possuem um total aproximado de 20.896.820 milhões de habitantes e correspondem a Região Metropolitanas de São Paulo e a de Campinas (focalizando os municípios de Americana, Piracicaba e Rio Claro.) 
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