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NOTA INTRODUTÓRIA

Apresentamos aqui os Anais do V ENANPARQ – Encontro da Associação Nacional de Pesquisa 
e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Arquitetura e Urbanismo no Brasil atual: cri-
ses, impasses e desafios.

Os Anais, desenvolvidos em formato de arquivo digital (PDF), estão divididos em oito volumes 
coincidentes com os Eixos Temáticos que nortearam o V ENANPARQ, para além de um vol-
ume introdutório, de número “00”, com o Índice Geral que abarca todos os outros volumes: 

00. Índice Geral

01. Ideários, Projeto e Prática

02.  História e Teoria da Arquitetura, da Cidade e do Urbanismo

03. Patrimônio, Cultura e Identidade 

04. Ambiente, Preservação e Sustentabilidade 

05. Produção do Espaço, Ocupação, Gestão e Cidadania 

06. Infraestrutura e Mobilidade

07. Instrumentos da Legislação e Normativas 

08. Inovação, Tecnologias e Sociedade

Cada volume é dividido em capítulos coincidentes com os produtos científicos (artigos, 
simpósios, oficinas) submetidos ao evento e aprovados pela comissão científica:

01. Mesa Temática com Apresentação Oral

02. Mesa Temática sem Apresentação Oral

03. Simpósios Temáticos

04. Artigos Completos de Simpósios Temáticos

05. Oficinas

06. Outros



Dentro de cada capítulo, os trabalhos estão organizados em ordem alfabética pelo título. 

A inserção dos textos nos volumes dos eixos não segue necessariamente a inclusão dos 
trabalhos sugerida na programação do evento, mas a indicação inicial dos autores – no ato 
da submissão dos artigos, simpósios, oficinas. 

Finalmente, é preciso dizer que o conteúdo dos trabalhos expostos nos Anais do V 
ENANPARQ é de inteira responsabilidade dos autores – revisão de texto, uso de imagens, 
formatação.



APRESENTAÇÃO

ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
SALVADOR - 13 A 19 DE OUTUBRO

Arquitetura e Urbanismo no Brasil atual 
crises, impasses e desafios

A temática proposta para o V ENANPARQ busca discutir de modo transversal, interdisci-
plinar e inovador o contexto atual relacionado a esse campo de atuação, promovendo o 
debate sobre a produção científica recente nas universidades brasileiras, em diálogo com 
as práticas e com a produção internacional, fomentando assim a reflexão crítica sobre as 
permanências e perspectivas num contexto de crises, impasses e desafios.

O evento traz para o debate no tema proposto os resultados recentes das atividades da 
pós-graduação na área, no âmbito do Ensino, Pesquisa, Extensão, da Prática Profissional e 
do Comum, com reflexões sobre a formação, produção e lacunas, fundadas no compromis-
so social da Área de Arquitetura e Urbanismo.

Considera-se o panorama mundial altamente globalizado e interconectado sob a égide da 
financeirização, do neoliberalismo e das tecnologias digitais, em que as crises se manifes-
tam em ciclos crescentemente frequentes e duradouros, com impactos sociais e ambien-
tais profundos e diferenciados a cada contexto e sociedade.

No Brasil, a atual crise instaurada nas suas dimensões política, econômica e social, afe-
ta diretamente a qualidade de vida das pessoas, do ambiente, bem como as relações in-
stitucionais e produtivas. Traz impasses para todas as áreas profissionais, com fortes im-
pactos para Arquitetura e Urbanismo nas suas múltiplas formas de ação.

Esse campo de atuação está sendo fortemente afetado, não apenas pela escassez de 
investimentos, vulnerabilidades e enfraquecimento de ações contínuas na construção, 
preservação e produção do espaço, mas, sobretudo, pelas inflexões nas políticas públi-
cas de interesse social e coletivo. Para além da prática profissional, são questões que 
se expressam nos graves problemas urbanos, nas dinâmicas territoriais dispersas, nas 



estruturas ociosas e obsoletas, nas objetivações e subjetivações excludentes e no cotidi-
ano de violências e incertezas no que há de vir.

Os avanços conquistados nos pactos constitucionais democráticos pelos direitos soci-
oespaciais, regulamentados no Estatuto da Cidade e no Estatuto da Terra, depois de quase 
duas décadas de vigência nas legislações, se efetivam fragilmente na prática, diante das 
necessidades de atendimento às demandas da sociedade brasileira.

Nesse contexto, são complexos os desafios colocados para reflexão e ações da pós-grad-
uação no campo da Arquitetura e Urbanismo, considerando as suas relações entre teoria, 
prática, assimilação, experimentação, diálogo na sociedade e incorporação de saberes. 
Enfim, no processo contínuo do conhecimento, vislumbram-se caminhos de conexão ao 
passado, permanências, emergências, resistências, mediações e superação de impasses, 
que potencializam ganhos coletivos, proposições inovadoras e participativas, na conquista 
de cidades melhores, mais justas e ambientes adequados para a vida.
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RESUMO: 
Este artigo objetiva investigar como os recursos auferidos com a aplicação da Outorga Onerosa do Direito de Construir 
no município de São Paulo estão sendo destinados para a produção de habitação social. Considera-se que o 
instrumento faz parte das chamadas políticas de inclusionary housing, as quais visam ofertar habitação social a partir 
de recursos obtidos no desenvolvimento imobiliário. Os resultados demonstram que os recursos da Outorga Onerosa 
do Direito de Construir se converteram em importantes fontes de financiamento da política habitacional, contudo, 
não são estáveis no tempo, uma vez que dependem da dinâmica imobiliária para serem obtidos, indicando limites e 
contradições intrínsecos ao próprio instrumento e que devem ser considerados pelas administrações municipais. 
PALAVRAS-CHAVE: habitação social; outorga onerosa do direito de construir; inclusionary housing, São Paulo cidade  

ABSTRACT: 
This paper aims to investigate how the resources obtained with the application of the Outorga Onerosa do Direito de 
Construir in the city of São Paulo are being used for the production of social housing. It is considered that the 
instrument is part of the so-called inclusionary housing policies, which aim to foster social housing based on real estate 
development resources. The results show that the resources of the Outorga Onerosa do Direito de Construir have 
become important sources of financing for housing policy, however, they are not stable in time, since they depend on 
the real estate dynamics, indicating limits and intrinsic contradictions to the instrument itself, which should be 
considered by municipal administrations. 
KEYWORDS: social housing; outorga onerosa do direito de construer; inclusionary housing; São Paulo city.   

RESUMEN: 
Este artículo tiene como objetivo investigar cómo los recursos obtenidos con la aplicación de la Outorga Onerosa do 
Direito de Construir en el municipio de São Paulo están siendo destinados para la producción de vivienda social. Se 
considera que el instrumento forma parte de las llamadas políticas de inclusionary housing, que pretenden ofrecer 
vivienda social a partir de recursos obtenidos en el desarrollo inmobiliario. Los resultados demuestran que los recursos 
del Outorga Onerosa do Direito de Construir se convirtieron en importantes fuentes de financiamiento de la política de 
vivienda, sin embargo, no son estables en el tiempo, ya que dependen de la dinámica inmobiliaria para ser obtenidos, 
indicando límites y contradicciones intrínsecas al propio instrumento y que deben ser considerados por las 
administraciones municipales. 
PALABRAS-CLAVE: vivienda social; outorga onerosa do direito de construir; inclusionary housing; São Paulo ciudad
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INTRODUÇÃO 

A provisão de habitação de interesse social para as camadas de mais baixa renda da população brasileira 
sempre foi um grave problema à espera de solução. O problema habitacional brasileiro tem sua origem na 
forma como o sistema capitalista se desenvolveu e reproduziu em um país periférico e com dimensões 
continentais. O fato material da ausência de habitação para as famílias de mais baixa renda se relaciona 
dialeticamente com a forma pela qual as instituições e as regulações estruturaram o sistema capitalista e as 
dimensões sociais desse processo, que em extensão significativa foi sustentada pelo enorme contingente 
de mão de obra barata e pelos baixos salários decorrentes. 

Esta “urbanização a baixos salários” (MARICATO, 1996; 2000), que decorre da relação dialética entre 
reprodução da força de trabalho e o custo de tal reprodução foi, historicamente no Brasil, possibilitada pelo 
grande contingente de mão de obra. Os baixos salários não eram apenas uma consequência do próprio 
sistema capitalista que se reproduzia em terras brasileiras, mas, antes, condição fundamental para o 
processo de industrialização. A atacanha dos salários significou ao trabalhador brasileiro, formal e informal, 
a ausência de condições para arcar com os custos da habitação fixados pelo mercado privado. Contudo, a 
ausência do Estado para lidar com esta problemática, desde o ponto de vista da regulação dos salários, 
passando pela criação de linhas de financiamento até o engendramento de políticas públicas, não apenas 
permitiu o avanço do déficit habitacional, como contribui para o seu sensível agravamento. 

Lidar com este déficit habitacional é um grande desafio que tem de ser enfrentado pela sociedade. O maior 
empecilho para o enfrentamento do déficit está na alegada debilidade fiscal dos Entes da Federação 
Brasileira. Apesar de ao longo da década de 1960 ter-se experimentado uma ampliação dos investimentos 
em habitação social através do Banco Nacional de Habitação – BNH – e de mais recentemente, no fim dos 
anos 2000, ter-se um novo programa federal para habitação, o Minha Casa Minha Vida, o déficit 
habitacional continua existindo e, por outro lado, graves problemas urbanos foram aprofundados ou 
surgiram a partir destas experiências (MARICATO, 1987; BONDUKI, 2012; AMORE; SHIMBO, RUFINO, 2015 
etc.). 

A Constituição Federal do Brasil define, no inciso IX do art. 23, que é competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “promover programas de construção de moradias e a 
melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico” (BRASIL, 1988). Contudo, a partir dá década 
de 1990, quando houve a propagação dos ideais neoliberais, a estruturação do quadro de financiamento 
das políticas habitacionais tem se alterado. A alegada debilidade fiscal tem sido o principal motivo para 
justificar a inoperância do Estado na criação de programas habitacionais e, quando estes são criados, a 
exemplo do Minha Casa Minha Vida, sua lógica é voltada não para sanar qualitativamente o déficit 
habitacional, mas, como no caso desta última experiência federal, para ser parte de uma política anticíclica 
que visava dirimir os efeitos da crise financeira internacional, sendo assim, tendo os objetivos econômicos 
suplantando os objetivos habitacionais e urbanísticos (ARANTES; FIX, 2009). 

Além deste aspecto, o avanço das políticas neoliberais tem uma dupla implicação. Por um lado, é 
persistente o discurso da necessidade de retirada do Estado do âmbito econômico, diminuindo as 
regulações e a atuação direta no fornecimento e na produção de bens e serviços. Por outro lado, há a volta 
ao discurso da eficiência do mercado na alocação dos recursos e na capacidade do mercado livre prover 
todos os bens e serviços necessários ao funcionamento da sociedade. O amálgama desta dupla implicação 
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reflete, cada vez mais, na ampliação do setor privado na provisão habitacional, sobretudo a partir das 
chamadas parcerias público-privadas. 

Concomitantemente a este processo de expansão dos ideais e políticas neoliberais, verificou-se ao longo 
dos anos 2000, sobretudo com a promulgação do Estatuto da Cidade (Lei Federal n° 10.257/2001), o 
surgimento de um conjunto de instrumentos de planejamento e ordenamento urbano que buscam 
capturar parte das mais-valias fundiárias e redistribuir o montante arrecadado pelo território (PIZA; 
SANTORO; CYMBALISTA, 2004). A partir destes instrumentos, que apesar de serem voltados para o 
ordenamento do uso e ocupação do solo urbano, foi possível criar uma nova fonte de recursos para o 
financiamento da política habitacional e também de outras necessidades específicas de cada município. 

Neste bojo, há internacionalmente um debate sobre as chamadas “inclusionary housing”, que são 
justamente as habitações produzidas por intermédio de imposições regulatórias aos empreendedores 
imobiliários, que em troca de benefícios na exploração do lote, constroem habitações sociais ou 
contribuem em forma pecuniária para fundos habitacionais específicos. Estas políticas de financiamento da 
habitação social também estão assentadas na ideia de recuperação da valorização imobiliária, através da 
regulação, tal qual proposto nos instrumentos do Estatuto da Cidade. 

Neste sentido, buscou-se neste artigo sintetizar um estudo sobre como o instrumento da Outorga Onerosa 
do Direito de Construir está mobilizando recursos para a produção habitacional no município de São Paulo, 
tendo como pano de fundo o debate internacional sobre as inclusionary housing. Para tanto, este artigo 
está dividido em quatro partes. Uma primeira, na qual debate-se teoricamente a ideia de inclusionary 
housing.  Em sequência, discutimos as alterações na regulação urbanística do município de São Paulo que 
permitiram que o instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir mobilize recursos para o 
financiamento da política habitacional. A terça parte versa sobre a produção de Habitação de Interesse 
Social através da isenção do pagamento da contrapartida da Outorga Onerosa. Por fim, a quarta parte 
apresenta uma síntese da utilização dos recursos auferidos com a Outorga Onerosa para fins de política 
habitacional, além de uma análise sobre a importância destes recursos na política orçamentária municipal 
para habitação. 

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS QUE GERAM RECURSOS PARA A POLÍTICA HABITACIONAL E AS 
CHAMADAS “INCLUSIONARY HOUSING POLICY” 

As chamadas “inclusionary housing policy” surgiram no contexto estadunidense em meados da década de 
1970, e, desde então, tem sido adotadas em vários países ao redor do mundo. Calavita e Mallach (2010) 
definem as políticas de inclusionary housing da seguinte maneira: 

a habitação inclusiva é um meio de usar o sistema de planejamento para criar moradias a 
preços acessíveis e promover a inclusão social capturando recursos criados pelo mercado. 
O termo refere-se a um programa, regulação ou lei que exige ou fornece incentivos para 
os incorporadores privados incorporarem moradia a preço acessível ou social como parte 
dos empreendimentos conduzidos pelo mercado, seja incorporando a moradia acessível 
no mesmo empreendimento, construindo-a em outro lugar, ou contribuindo com dinheiro 
ou terra para a produção de habitação social ou a preço acessível em vez de construí-la. 
(CALAVITA; MALLACH, 2010, p.1). 
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Em realidade, a definição proposta por estes autores refere-se, quase que exclusivamente, ao contexto 
estadunidense, no qual as inclusionary housing surgiram como parte integrante do chamado inclusionary 
zoning, o qual buscava maior integração social e étnica na sociedade americana, além de responder ao 
avanço das políticas neoliberais, iniciado na gestão Reagan, o que significou uma diminuição do 
investimento direto do Estado na provisão habitacional. Mas, por outro lado, as práticas de inclusionary 
housing não estão mais contidas somente ao contexto dos Estados Unidos, sendo necessário, como 
propõem Kam, Needham e Buitelaar (2013), ampliar o escopo e a definição do que seriam essas políticas. 
Segundo estes autores, tais políticas são caracterizadas pelas seguintes ações: 

a terra é disponibilizada para a construção de habitações sociais, reservando terra 
especialmente para esse uso (e, portanto, protegendo-a da competição de outros 
possíveis usos); essa terra é disponibilizada a preços abaixo do preço de mercado irrestrito 
para tais terras nessas localizações; a terra é disponibilizada em locais próximos ou 
misturados com terrenos utilizados para outros fins, de modo que a habitação social que é 
construída não é segregada, mas integrada com outros usos, em particular com habitação 
de taxa de mercado. Habitação social é, portanto, um elemento de projetos de 
desenvolvimento que contêm uma mistura de usos. Os custos para disponibilizar essa 
terra, possivelmente alguns dos custos também da construção da habitação, serão 
geralmente subsidiados a partir dos ganhos de desenvolvimento decorrentes de todo o 
projeto de desenvolvimento. (KAM; NEEDHAM; BUITELAAR, 2013, p.389). 

Os autores avançam afirmando que há três características particulares que distinguem tais políticas de 
outras que também produzem habitação social: 

há partes interessadas envolvidas na provisão de habitação social além de órgãos públicos 
ou semipúblicos; nem todos os custos (líquidos) são pagos com fundos públicos, mas com 
lucros comerciais; o sistema de planejamento do uso da terra é aplicado de uma maneira 
particular para tornar isso possível. (KAM; NEEDHAM; BUITELAAR, 2013, p.390). 

Sendo assim, a definição mais ampla de Kam, Needham e Buitelaar (2013) permite-nos abranger um 
conjunto mais amplo de instrumentos urbanísticos no rol daqueles que fazem parte das inclusionary 
housing policies. De todo modo, considera-se que há alguns elementos que, a despeito de uma definição 
mais restrita ou abrangente, devam ser considerados como fundamentais na caracterização destas 
políticas. Em suma, as inclusionary housing policies se baseiam na captura dos ganhos de capital, através do 
manejo do sistema de regulação de uso e ocupação do solo urbano, para a provisão de habitação social. 

Portanto, é importante reconhecer que as inclusionary housing policies baseiam numa articulação mútua e 
conjunta dos sistemas de habitação e de planejamento urbano. Calavita e Mallach (2010, p.9-10) afirmam 
que há três razões principais para esta ligação intrínseca entre ambos os sistemas. Primeiramente, os 
autores destacam que o sistema de planejamento urbano tem a capacidade de designar a localização e a 
quantidade de novas moradias, tendo, assim, a habilidade para criar escassez e promover uma alteração 
nos preços da terra, o que impacta diretamente na produção imobiliária. Em segundo, a inclusionary 
housing é somente uma parte de um sistema mais amplo que configura a política habitacional, mas que se 
distingue dos demais por ser viabilizada através do sistema de planejamento. Por fim, o terceiro ponto se 
estrutura na ideia de que a inclusionary housing é um instrumento de recuperação da valorização da terra 
através da integração do sistema de planejamento com o sistema de habitação. 
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Em realidade, a ideia da inclusionary housing funcionar como uma forma de recuperação da valorização da 
terra não é unanime. Por exemplo, Oxley (2008), em seu estudo sobre esta política na Inglaterra, afirma 
que ela funciona muito mais como uma tributação implícita. Alterman (2010), por sua vez, afirma que é 
necessária constante avaliação do ambiente político e social para que esta política seja aplicada e possa ser 
caracterizada. 

Kam, Needham e Buitelaar (2013, p.394), por seu turno, afirmam que as diferentes formas como as 
inclusionary housing policies são debatidas têm seus fundamentos na tradição dos sistemas de 
planejamento e a regulamentação jurídica da propriedade, próprias de cada país. 

Nada obstante, esta discussão e as diferenças contextuais inerentes à herança histórica da regulação do 
sistema de planejamento e de habitação, bem como da propriedade privada, diversos países tem aplicado 
política de inclusionary housing, em maior ou menor extensão. 

No caso brasileiro, como explorado por Santoro (2015) ao analisar a conjuntura do município de São Paulo, 
há um conjunto de instrumentos, como as Zonas Especiais de Interesse Social, a Cota de Solidariedade e até 
as Operações Urbanas Consorciadas, que podem ser interpretados como instrumentos que movem 
recursos para a produção habitacional de interesse social através do sistema de planejamento urbano e, 
assim, podem igualmente ser considerados instrumento de inclusionary housing. 

Além destes instrumentos, considerados e analisados pela autora, há outro que também move recursos 
para a habitação social através do sistema de planejamento: a Outorga Onerosa do Direito de Construir. É 
neste sentido que se investigou como este instrumento tem mobilizado recursos para habitação e qual foi a 
produção habitacional efetiva.  

A OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR NA PROVISÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 
SOCIAL 

A Outorga Onerosa do Direito de Construir é um instrumento de planejamento e ordenamento urbano, que 
separa parcialmente o direito de construir do direito de propriedade. Este instrumento tem seus 
fundamentos no instituto jurídico do Solo Criado, o qual, por sua vez, passou a ser debatido e implantando 
nos municípios brasileiros a partir da década de 1970 (REZENDE et al., 2009). Em suma, é considerado Solo 
Criado toda a área construída computável que exceda o coeficiente de aproveitamento básico, respeitando 
os limites impostos pelo coeficiente de aproveitamento máximo. Toda a área que ultrapassar o coeficiente 
de aproveitamento básico só poderá ser construída por intermédio da compra de potencial construtivo 
adicional. O montante a ser pago pela compra deste potencial construtivo adicional é materializado em 
uma contrapartida, a qual pode se dar tanto em forma pecuniária, quanto na doação de terrenos ou 
serviços, conforme definido pela legislação municipal. Assim sendo, a Outorga Onerosa do Direito de 
Construir é um instrumento que gera recursos para as prefeituras municipais, através do pagamento das 
contrapartidas pelo potencial construtivo adicional. 

Um dos fundamentos teóricos do instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir está assentado 
na ideia de recuperação da valorização imobiliária, uma vez que é permitido o maior adensamento nas 
áreas da cidade que são mais bem servidas de infraestrutura, isto é, nas áreas onde houve, historicamente, 
maior confluência de investimentos públicos e privados. Neste tocante, impõe-se um ônus para aqueles 
que irão se apropriar de forma privada dos ganhos propiciados pelos investimentos públicos em 

11073



 

infraestrutura, além de maiores índices construtivos, permitindo uma maior exploração econômica do lote 
urbano. Contudo, não é suficiente recuperar parte desta valorização imobiliária, é necessário que o 
montante recuperado seja efetivamente redistribuído, tanto do ponto de vista territorial quanto da 
efetivação de políticas sociais, através de uma gestão social (SANTORO; CYMBALISTA, 2004). É nesta 
direção que o Estatuto da Cidade (Lei Federal n° 10.257/2001) define, em seu artigo 31, que os recursos 
auferidos com a adoção da Outorga Onerosa do Direito de Construir sejam aplicados nas finalidades 
previstas nos incisos I a IX do art. 26, os quais, por sua vez, definem as seguintes áreas para aplicação dos 
recursos: 

I – regularização fundiária; II – execução de programas e projetos habitacionais de 
interesse social; III – constituição de reserva fundiária; IV – ordenamento e 
direcionamento da expansão urbana; V – implantação de equipamentos urbanos e 
comunitários; VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; VII – criação de 
unidades de conservação ou proteção de outras áreas verdes; VIII – proteção de áreas de 
interesse histórico, cultural ou paisagístico; IX – vetado. (BRASIL, 2001, art.26). 

Além dos recursos auferidos com as contrapartidas, o instrumento da Outorga Onerosa pode, 
inversamente, ser manejado para incentivar determinados usos e o adensamento em determinadas áreas 
da cidade através da isenção da contrapartida. Estas isenções cumpririam, respetivamente, funções sociais 
e urbanísticas. Quer dizer, através da promoção de isenções, as prefeituras municipais tem a capacidade de 
utilizar o instrumento não apenas com fins arrecadatórios e fiscais, mas, simultaneamente, como forma de 
promover os objetivos da política urbana e de programas sociais, ainda que isto signifique uma diminuição 
da arrecadação com as contrapartidas. 

Do ponto de vista da política habitacional, e considerando o caso do município de São Paulo, é possível 
notar que tanto no Plano Diretor Estratégico de 2002 (Lei Municipal n° 13.430/02), quanto na sua revisão 
em 2014 (Lei Municipal n° 16.050/2014), foi previstas isenções para os empreendimentos de Habitação de 
Interesse Social. O inciso IV do art. 173 do PDE de 2002 previu a gratuidade da concessão do direito de 
construir acima do coeficiente de aproveitamento básico para a produção de Habitação de Interesse Social 
e de Habitação de Mercado Popular com até 50 (cinquenta) m² de área útil total, por unidade habitacional. 
Contudo, com a revisão dos fatores de interesse social1 pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo 
de 2004 (Lei Municipal n°13.885/04), foi revogada a gratuidade da concessão do direito de construir acima 
do coeficiente de aproveitamento básico para a produção de Habitação de Mercado Popular. O Plano 
Diretor Estratégico de 2014 manteve a gratuidade para a produção de Habitação de Interesse Social e fixou 
o fator de interesse social em 0,4 para os empreendimentos de Habitação de Mercado Popular. 

Além das isenções, a Outorga Onerosa do Direito de Construir é um instrumento que tem a capacidade de 
mover recursos para a ampliação do orçamento para a habitação do município, conforme já aludido. No 
município de São Paulo, ficou definido no Plano Diretor de 2002, que os recursos auferidos com as 
contrapartidas seriam destinados para o Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB, o qual foi criado 
pelo art. 235 da lei, com o objetivo de “apoiar ou realizar investimentos destinados a concretizar os 

                                                             
1 Os fatores ditos de interesse social são parte constituinte da fórmula de cálculo da contrapartida da Outorga Onerosa do Direito 
de Construir e devem ser compreendidos como incentivos a determinados tipos de empreendimentos de especial interesse social, 
tais como hospitais, escolas etc., além daqueles que promovem a produção de habitação de interesse social (FURTADO; BIASOTTO; 
MALERONKA, 2012, p.44). Na prática eles funcionam como redutores, uma vez que são fatores de uma multiplicação e, 
geralmente, são menores do que 1,0. 
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objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos urbanísticos e ambientais integrantes ou decorrentes da 
Lei do Plano Diretor Estratégico [...+” (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2002, art.235). A lei do Plano Diretor 
determinou, em obediência ao disposto no art. 31 do Estatuto da Cidade, que os recursos seriam 
direcionados para seis objetivos específicos, sendo eles: 

I – execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, incluindo a 
regularização fundiária e a aquisição de imóveis para constituição de reserva fundiária; II 
– transporte coletivo público urbano; III – ordenamento e direcionamento da expansão 
urbana, incluindo infra-estrutura [sic], drenagem e saneamento; IV – implantação de 
equipamentos urbanos e comunitários, espaços públicos de lazer e áreas verdes; V – 
proteção de outras áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico, incluindo o 
financiamento de obras em imóveis públicos classificados como ZEPEC; VI – criação de 
unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental. (MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO, 2002, art. 238, I – VI, grifo nosso). 

O Plano Diretor de 2014, por sua vez, apresentou avanços do ponto de vista da definição de uma política 
orçamentária para habitação, através não apenas da manutenção do direcionamento dos recursos do 
FUNDURB para a execução de programas habitacionais, de regularização fundiária, de aquisição de imóveis, 
além de um parque habitacional público de locação social, mas com a fixação de um percentual mínimo dos 
gastos do FUNDURB com a política habitacional. O art. 340, da lei do Plano Diretor de 2014, estabeleceu, 
em seu inciso I, que ao menos 30% (trinta por cento) dos recursos arrecadados pelo FUNDURB deverão ser 
destinados, anualmente, para a aquisição de terrenos designados à produção de Habitação de Interesse 
Social localizados em porções específicas do território2, preferencialmente classificadas como ZEIS 33. Além 
destes 30% destinados à habitação, serão somados, ainda, outros recursos provenientes da aplicação da 
cota de solidariedade4, conforme estabelecido no inciso III do art.112 do Plano Diretor. 

Apesar deste avanço, é importante reconhecer que o próprio plano abriu margem para a distorção desta 
fixação, quando, no § 2º do mesmo art. 340, determinou que, caso os recursos referentes aos 30% 
destinados à aquisição de terrenos não sejam executados no montante mínimo estabelecido, deverão 
permanecer reservados por um período de dois anos, sendo que após este prazo, o Conselho Gestor do 
Fundo poderá destinar este recurso para fins diversos do estabelecido. Assim sendo, é importante o 
constante e permanente acompanhamento da execução orçamentaria do Fundo, como forma de 
fiscalização da destinação mínima correta dos 30% destinados à habitação. 

                                                             
2
 O Plano Diretor de 2014 definiu que os terrenos devem obrigatoriamente estar localizados nas Macroárea de Estruturação 

Metropolitana, na Macroárea de Urbanização Consolidada e na Macroárea de Qualificação da Urbanização. 

3 Segundo o inciso III, do art. 171, do PDE de 2014, a ZEIS 3 é uma Zona Especial de Interesse Social caracteriza pela “predominância 
de terrenos ou edificações subutilizados situados em áreas dotadas de infra-estrutura [sic], serviços urbanos e oferta de empregos, 
ou que estejam recebendo investimentos desta natureza, onde haja interesse público, expresso por meio desta lei, dos planos 
regionais ou de lei específica, em promover ou ampliar o uso por Habitação de Interesse Social – HIS ou do Mercado Popular – 
HMP, e melhorar as condições habitacionais da população moradora”. (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2014, art. 171, I). 

4
 O Plano Diretor Estratégico de 2014 estabeleceu a Cota de Solidariedade, que, em resumo, obriga que em todo empreendimento 

acima de 20 mil m² de área construída computável seja produzida habitações de interesse social, ou ainda doados terrenos ou 
recursos para o poder público produzir esta habitação de interesse social. É esta contribuição pecuniária que também ingressa nos 
cofres do FUNDURB e deve ser utilizada para a compra de terrenos pelo Fundo. 
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A evolução da legislação de São Paulo indica avanços na utilização da Outorga Onerosa do Direito de 
Construir como fonte de financiamento para a política habitacional, sobretudo em decorrência da fixação 
de um percentual mínimo para ser utilizado na compra de terrenos e edifícios para a implantação de 
programas de Habitação de Interesse Social, contemplando um escopo mais amplo de alternativas, entre 
elas a locação social. Neste sentido, o avanço da regulação é condição necessária para o avanço das 
políticas públicas de provisão habitacional, ainda que não seja garantia de que tal política seja efetivamente 
executada. É importante ressaltar, além disso, que diferentemente do que ocorre com as Operações 
Urbanas, as quais também dispõem de grande volume de recursos para investimentos em habitação, mas 
que, por outro lado, enfrentam sérios problemas e contradições na efetivação da utilização destes 
recursos, em parte decorrente do próprio arranjo regulatório que define tais operações (MENDONÇA, 
2016; SANTORO; LIMA; MENDONÇA, 2018), a utilização dos recursos auferidos via Outorga e administrados 
pelo FUNDURB tem grande potencial para fomentar a política habitacional, pois os recursos podem ser 
utilizados em todo o território municipal, permitindo maior diversidade de investimentos e estratégias, 
como a compra de terrenos mais baratos em bairros menos requeridos pelo mercado imobiliário, até a 
compra de edifícios na área central de São Paulo, abrindo caminho para a efetivação de uma política 
habitacional que vise produzir e ofertar Habitação de Interesse Social na área central, como será mostrado 
a seguir, além de aportes orçamentários a outros programas municipais e estaduais, diversificando as 
fontes de financiamento. 

PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL VIA ISENÇÃO DE OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE 
CONSTRUIR 

Como aludido, uma primeira forma que a Prefeitura de São Paulo manejou o instrumento da Outorga 
Onerosa do Direito de Construir para a produção de Habitação de Interesse Social foi através da isenção do 
pagamento da contrapartida. O raciocínio que sustenta tal proposição se assenta na ideia de que, através 
da isenção, haverá um estímulo para o empreendedor privado produzir HIS, uma vez que terá reduzido 
seus custos e poderá, assim, ampliar seus ganhos5. Tanto os Planos Diretores de 2002, quanto o de 2014 
recorreram a esta estratégia. 

A isenção de pagamento da contrapartida referente à Outorga Onerosa do Direito de Construir não pode 
ser interpretada como uma fonte direta de financiamento da política habitacional, mas, antes, como um 
estímulo à produção deste tipo de empreendimento, uma vez que desonera o custo do empreendedor6, 
ou, ao menos, busca desonerá-lo. 

Ao se analisar os dados disponibilizados pela Prefeitura Municipal de São Paulo, através da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Licenciamento, é possível concluir que, apesar de tal incentivo, pouco foi 
produzido de HIS com isenção do pagamento da contrapartida da Outorga Onerosa.  Desde o ano de 2002, 

                                                             
5 Esta discussão é controversa, uma vez que um conjunto de autores afirma que o montante da contrapartida da Outorga Onerosa 
do Direito de Construir recai sobre o preço do terreno, sendo deduzido deste (SMOLKA, 1991; FURTADO, 1999). Assim, segundo o 
raciocínio destes autores, a isenção não afetaria em absolutamente nada nos custos dos empreendimentos, tendo efeito nulo no 
estímulo à produção de HIS. 

6
 Importante ressaltar que tal prática não se configura enquanto renúncia de receita, tal qual previsto na Lei de Responsabilidade 

Fiscal, uma vez que a contrapartida da Outorga Onerosa do Direito de Construir tem clara natureza de ônus e não de tributo 
(GRAU, 1983). Do ponto de vista do direito financeiro, a contrapartida deve, conforme entendimento majoritário, ser classificada 
enquanto preço público, ressaltando, novamente, sua natureza de ônus e não de tributo (CASTILHO, 2010). 
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quando o instrumento entrou em vigor no município, até dezembro de 2017, apenas 14 empreendimentos 
foram aprovados e construídos. Tais empreendimentos foram responsáveis pela construção de pouco mais 
de 145 mil metros quadrados de área total, o que representa algo em torno de 2.910 unidades 
habitacionais7. 

Do ponto de vista territorial (Figura 1), é possível notar que parte significativa destes 14 empreendimentos 
se localiza na periferia da metrópole. Nove deles se localizam na zona leste, historicamente caracterizada 
pela precariedade de infraestrutura e de acesso a serviços públicos, dois na zona sul, outros dois no centro, 
e, por fim, um na zona oeste. Excetuando os empreendimentos localizados na área central, todos os demais 
estão situados perifericamente e em áreas caracterizadas pela ausência de infraestrutura e serviços 
públicos em geral. Estes dados revelam que esta forma de incentivar a produção de HIS, além do baixo 
número de unidades produzidas, reforça a lógica territorial excludente, pautada pela segregação social e 
fragmentação territorial, implicando na reprodução de um espaço desigual. 

 
Figura 1: Localização dos empreendimentos de HIS isentos de OODC 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo, elaborado pelo autor 

Ainda neste mesmo sentido, os dados revelam a pouca possibilidade de produção de HIS em áreas mais 
bem localizadas somente por intermédio da isenção da contrapartida da Outorga Onerosa do Direito de 
Construir funcionando como uma espécie de subsídio indireto, uma vez que o impacto desta isenção não 

                                                             
7
 Este número é aproximado, pois os dados disponibilizados pela Prefeitura não informam o número de unidades habitacionais para 

todos os empreendimentos analisados. Assim, nos casos em que não havia esta informação, procedemos ao cálculo aproximado 
através da divisão entre a área útil total do empreendimento por cinquenta metros quadrados, que é a metragem máxima para 
unidades de HIS. 
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será suficiente para alterar as relações que se estabelecem entre a localização e o maior e melhor uso de 
um lote. Quer dizer, para uma dada localização, determinado uso e determinada intensidade de exploração 
construtiva do lote serão sempre as ideais para garantir a maior lucratividade de um empreendimento 
imobiliário. Sendo assim, a isenção da contrapartida da Outorga Onerosa não é capaz de alterar as 
conjunturas sociais, urbanas e econômicas que engendram o melhor e maior uso de um dado lote em um 
dado momento, resultando na sua ineficiência para incentivar e promover a produção de HIS, considerando 
que este tipo de empreendimento tem baixas taxas de lucratividade para o capital imobiliário. Tal quadro 
ganha outra coloração para as Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, uma vez que estas zonas são 
destinadas para a produção de moradia para população de baixa renda, de tal maneira que as restrições 
quanto aos usos é mais rígida, condicionando, portanto, o melhor e maior uso a este quadro regulatório 
mais restritivo. Não por acaso, dos 14 empreendimentos de HIS com isenção de Outorga Onerosa do Direto 
de Construir, 9 se localizam em ZEIS, corroborando tal hipótese, ainda que o número seja pequeno quando 
comparado à quantidade de tais Zonas no município de São Paulo8. 

Além disso, este baixo número da produção de HIS com isenção do pagamento da Outorga Onerosa revela, 
igualmente, a dificuldade de se produzir este tipo de habitação através das práticas de mercado, ou seja, 
das práticas que visam o lucro, as quais, em última instância e em um movimento dialético, revelam-se 
como verdadeiras contradições para a produção, impedindo que a HIS seja produzida e disseminada 
enquanto mercadoria produzida pelo mercado. Isto é, a busca pelo lucro e pela produção da Habitação 
Social enquanto valor de troca enseja, devido à baixa capacidade financeira da população de menor renda, 
a participação do Estado para garantir à lucratividade destes empreendimentos. 

Explorando esta questão do ponto de vista empírico, é possível estabelecer uma comparação entre a 
produção de HIS e a produção de HMP. Como já referenciado, os Planos Diretores de São Paulo 
estabeleceram desconto de 50% do valor da contrapartida para a produção de HMP. Considerando o 
mesmo período de 2002 a 2017, houve 21 empreendimentos isentos, os quais se beneficiaram da isenção 
concedida entre 2002 e 2004 para empreendimentos de HMP com unidades de até 50 metros quadrados, e 
151 empreendimentos que usufruíram do desconto de 50% da contrapartida da Outorga Onerosa do 
Direito de Construir. Apesar de tais empreendimentos ainda serem obrigados a arcar com o ônus da 
Outorga Onerosa do Direito de Construir, há maiores vantagens econômicas em se explorar os 
empreendimentos de HMP do que os de HIS, pois, conforme definido pela legislação municipal, a Habitação 
de Mercado Popular é destinada para famílias com maior renda média mensal9, englobando, assim, um 
público muito mais amplo e com maior capacidade financeira para obter financiamentos e crédito 
imobiliário, tornando esta modalidade de empreendimento mais rentável para o capital incorporador. Não 
se pode deixar de mencionar, ainda, que é concomitante ao período em estudo, a expansão das políticas 
federais de subsídio à produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida, bem como a expansão 
do crédito imobiliário, os quais, em conjunto com a melhora de variáveis macroeconômicas, permitiram a 
expansão do mercado habitacional de empreendimentos com unidades de até duzentos mil reais, como 
explorado e analisado por Shimbo (2010). Portanto, há uma confluência de elementos estruturantes da 

                                                             
8 No Plano Diretor de 2002 foram demarcados 138,8 km² de área como ZEIS, entre as quatro categorias definidas. Já no Plano 
Diretor de 2014 houve um aumento substancial, sendo que 172 km² de área foram demarcados como ZEIS, entre as cinco 
categorias definidas no novo plano. 

9 O Plano Diretor de 2002 definiu que a Habitação de Mercado Popular era aquela destinada às famílias com renda igual ou inferior 
a dezesseis salários mínimos. Já o Plano Diretor de 2014 estabeleceu que a Habitação de Mercado Popular é aquela destinada às 
famílias com renda mensal superior a R$ 4.344,00 e igual ou inferior a R$ 7.240,00. 
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lógica de reprodução do capital imobiliário, em específico, mas dos capitais como um todo, em geral, com a 
expansão de políticas públicas habitacionais e arranjos regulatórios que impulsionaram a produção de HMP 
e, simultaneamente, restringiram a produção de HIS, ao menos no contexto aqui em análise. 

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDURB PARA HABITAÇÃO 

A Outorga Onerosa do Direito de Construir é um instrumento que tem capacidade de gerar recursos para a 
Prefeitura Municipal, na medida em que impõe um ônus para àqueles que desejam construir além do 
coeficiente de aproveitamento básico até os limites estabelecidos pelo coeficiente de aproveitamento 
máximo. Este ônus é materializado em uma contrapartida, a qual é definida pela legislação municipal, e 
pode se dar tanto em forma pecuniária quanto através da prestação de serviços e da doação de áreas. Os 
recursos auferidos com a Outorga Onerosa são, então, direcionados para um fundo específico e só podem 
ser aplicados para as finalidades descritas nos incisos do art. 26 do Estatuto da Cidade, conforme já aludido. 

No caso do município de São Paulo, o Plano Diretor de 2002 criou este fundo específico, o FUNDURB, para 
gerir os recursos auferidos com a Outorga Onerosa e atuar na promoção dos objetivos da política urbana, 
definidos no próprio plano. Consoante ao disposto no art. 31 do Estatuto da Cidade foi definido no Plano 
Diretor de 2002 que parte dos recursos do FUNDURB seria destinada à “execução de programas e projetos 
habitacionais de interesse social, incluindo a regularização fundiária e a aquisição de imóveis para 
constituição de reserva fundiária” (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2002, art. 238, I). O Plano Diretor de 2014 
manteve esta destinação e complementou a redação com a inserção de mais um objetivo, a saber, “*...+ a 
aquisição de imóveis para constituição de reserva fundiária e de parque habitacional público de locação 
social” (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2014, art. 339, I, grifo nosso). 

Assim sendo, ambos os planos definiram que parte dos recursos auferidos com a Outorga Onerosa do 
Direito de Construir deveria ser aplicada na política habitacional municipal, obtendo, assim, efetivamente, 
uma nova fonte de recursos para a ampliação orçamentária desta política. Além disso, e conforme já 
explicitado, o Plano Diretor de 2014 definiu, ainda, que 30% dos recursos auferidos anualmente devem ser 
utilizados na aquisição de terrenos e edifícios para implantação de HIS. Portanto, não apenas se definiu que 
parte dos recursos deveria ser utilizada para a política habitacional, como se estabeleceu um percentual 
mínimo para ser destinado a esta política, indicando novas possibilidades orçamentárias para a efetivação 
das políticas habitacionais. Estabelece-se aqui, portanto, uma diferença fundamental entre a destinação 
dos recursos pelo FUNDURB e as isenções da contrapartida como forma de incentivar a produção de HIS, 
uma vez que a destinação dos recursos significa, com efeito, a aplicação de novos recursos na política 
habitacional, implicando na ampliação das capacidades orçamentárias municipais e possibilitando novos 
arranjos da política fiscal através da ampliação de recursos vinculados. 

Apesar de a Outorga Onerosa do Direito de Construir ser prevista no município de São Paulo desde 2002 e 
aplicada desde 2004, gerando, assim, recursos desde esta data, a Prefeitura Municipal disponibiliza os 
dados da execução orçamentária do Fundo somente a partir de 201310. Considerando os dados disponíveis, 
então, é possível observar que entre 2013 e 2017, os recursos do FUNDURB foram direcionados para cinco 

                                                             
10 A Prefeitura Municipal de São Paulo disponibiliza os demonstrativos contábeis da execução orçamentária desde janeiro de 2011. 
Contudo, tais demonstrativos são apenas sínteses da execução orçamentária, não sendo possível acessar o conjunto de 
documentos utilizados para a sua elaboração, os quais estão sistematizados em Processos Administrativos. 
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secretarias municipais11, sendo elas, a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras - SMSP12, a Secretaria 
Municipal de Habitação - SEHAB, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, a 
Secretaria Municipal de Cultura - SMC, e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU13. 
Observando os recursos liquidados do Fundo para o período (Tabela 1), é possível observar que a SEHAB 
recebeu pouco mais de 426 milhões de reais do Fundo, ficando atrás, somente, da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana e Obras, a qual recebeu pouco mais de 513 milhões, no mesmo período. Somente 
tendo por parâmetro este número absoluto, é possível inferir que é significativo o montante para a 
composição orçamentária da política habitacional, pois, num período de cinco anos, houve um aumento 
das capacidades orçamentárias de quase meio bilhão de reais. Neste sentido, é importante salientar que a 
determinação de um percentual mínimo de gastos com a aquisição de terrenos e edifícios permitiu que os 
montantes destinados à SEHAB continuassem relativamente estáveis, apesar de uma recente tendência de 
queda, mesmo nos anos em que houve retração da atividade imobiliária e, portanto, diminuição da 
arrecadação da Outorga Onerosa e retração das possibilidades de investimentos do FUNDURB. 

 

 SMSP SEHAB SIURB SMC SMDU 

2013 R$69.380.957,23 R$80.831.013,10 R$120.711.352,07 R$22.781.369,00 - 

2014 R$31.986.061,71 R$84.376.079,02 R$191.802.824,79 R$16.900.652,82 - 

2015 R$63.906.009,78 R$102.039.784,81 R$89.438.315,97 R$9.503.301,86 R$64.044,77 

2016 R$35.135.612,08 R$88.916.409,31 R$90.992.698,37 R$10.155.712,88 R$419.072,22 

2017 - R$70.582.240,28 R$20.387.275,30 R$8.024.088,29 R$7.327.454,06 

Tabela 1: Distribuição anual dos recursos liquidados do FUNDURB por Secretaria Municipal  
Fonte: Relatório Dados Anuais FUNDURB (sistematizado pelo autor) 

 

                                                             
11 A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte e a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente também receberam 
recursos. Contudo, tais recursos foram direcionados através de programas geridos por uma das outras cinco Secretarias aqui 
mencionadas. Além disso, não é possível saber se antes de 2013 alguma outra Secretaria Municipal recebeu recursos. 

12 Atual Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais. 

13 Atual Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. 
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Gráfico 1: Evolução anual dos recursos liquidados do FUNDURB por Secretaria Municipal 

Fonte: Relatório Dados Anuais (sistematizado pelo autor) 

Por outro lado, e considerando especificamente os dados relacionados à SEHAB, é possível notar, através 
da comparação entre a montante de recursos aprovados e o total efetivamente liquidado, que há uma 
diminuição acentuada na liquidação dos recursos aprovados. Enquanto em 2013, 96% dos recursos 
aprovados foram liquidados, em 2017 este percentual caiu para 59%. Por um lado, pode-se considerar que 
houve maior expectativa na definição orçamentária, de tal maneira que se majorou os recursos aprovados 
no aguardo de que a arrecadação fosse maior do que realmente foi, implicando, na diminuição dos 
recursos liquidados como forma de controlar a relação entre despesas e receitas. Por outro lado, houve de 
fato uma diminuição dos montantes liquidados, considerando os valores corrigidos (Tabela 2). 

 

 Recursos Aprovados Recursos Liquidados 
Percentual de 

Recursos Liquidados 

2013 R$107.621.072,20 R$103.937.459,29 97% 

2014 R$105.904.760,09 R$103.719.952,02 98% 

2015 R$157.593.445,68 R$113.765.023,42 72% 

2016 R$127.504.836,42 R$91.185.240,77 72% 

2017 R$120.510.986,48 R$71.647.408,01 59% 

Tabela 2: Relação entre recursos do FUNDURB aprovados e liquidados para a SEHAB
14

 
Fonte: Relatório Dados Anuais FUNDURB (sistematizado pelo autor) 

                                                             
14 Os montantes apresentados nesta Tabela estão corrigidos pelo índice oficial da inflação, o IPCA-IBGE. Para executar tal correção, 
recorreu-se a Calculado do Cidadão, do Banco Central do Brasil. 
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De todo modo, é possível afirmar que tais montantes são significativos na composição orçamentária para 
habitação no município. Neste sentido, é importante relacionar a participação do FUNDURB no quadro do 
orçamento municipal de habitação, para que haja um parâmetro de comparação, o qual indique a 
relevância dos recursos deste fundo para a concretização da política habitacional. De modo geral, o 
financiamento da política habitacional municipal é realizado por recursos municipais, estaduais e federais. 
Os recursos estaduais e federais podem ser transferidos diretamente para o município integrando, assim, o 
orçamento municipal, e outra parte pode ser transferida através de convênios e repasses para programas 
específicos. Já do ponto de vista das fontes e fundos municipais, o financiamento da política habitacional é 
composto pelos próprios recursos do tesouro municipal, os quais advêm, em grande parte, dos impostos, 
taxas e contribuição de melhoria; os recursos obtidos com a venda de CEPAC nas Operações Urbanas 
Consorciadas; os recursos da Sabesp15 transferidos ao município por força contratual e geridos pelo Fundo 
Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura – FMSAI; os recursos do Fundo Municipal de 
Habitação – FMH; e, por fim, os recursos do FUNDURB. 

Considerando os dados disponíveis, é possível avaliar a evolução da participação dos recursos do FUNDURB 
no orçamento para habitação no município. Através da sistematização e análise da Lei Orçamentária Anual 
e da Execução Orçamentária Anual16 do município, foi possível inferir que os recursos do FUNDURB 
representam um incremento orçamentário relevante (Tabela 3 e Gráfico 2). Em 2013 os recursos do 
FUNDURB representaram 9,13% do orçamento municipal de habitação, constituindo-se na terceira maior 
fonte de recursos naquele ano. Já em 2014, os recursos do Fundo representaram 10,03%; em 2015, 
16,26%; em 2016, 14,57%; e, por fim, em 2017, 12,63%. Neste sentido, é inegável a relevância, do ponto de 
vista orçamentário, dos recursos do FUNDURB para a efetivação da política habitacional municipal, 
indicando a necessidade de fontes alternativas de arrecadação para a efetivação das políticas habitacionais. 
Esta quantidade de recursos e sua participação, em termos percentuais, revelam, igualmente, a 
importância do instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir como forma de recuperação da 
valorização imobiliária e de redistribuição desta valorização pelo território. Há de se considerar que, caso 
não houvesse a Outorga Onerosa do Direito de Construir, todo esse montante teria sido apropriado pelos 
particulares envolvidos no processo de incorporação imobiliária. 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, detentora da concessão dos serviços de saneamento básico no 
Estado de São Paulo. 

16 Para a sistematização dos dados consultou-se tanto a Lei Orçamentária Anual, quanto a Execução Orçamentária. Selecionaram-se 
todas as despesas com a Função Habitação e, em sequência, selecionaram-se somente as Despesas de Capital, excluindo, assim, as 
Despesas Correntes. Contudo, o Auxílio Aluguel, um das linhas orçamentárias da política habitacional no município de São Paulo, é 
considerado Despesa Corrente, sendo assim, então, optou-se por considerar somente esta Despesa Corrente para a sistematização 
dos dados referentes às fontes de financiamento da política municipal de habitação. 
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Total de 
Recursos 

Liquidados 
FUNDURB 

Operação 
Urbana 

FMSAI FMH COHAB 
Tesouro 

Municipal 
Repasse 
Estadual 

Repasse 
Federal 

2013 R$746.439.615,02 9,13% 8,11% 46,81% 4,15% 0,76% 25,10% 1,69% 4,26% 

2014 R$768.738.544,68 10,03% 9,19% 43,80% 2,04% 1,80% 21,47% 10,61% 1,06% 

2015 R$696.561.625,74 16,26% 31,85% 19,59% 3,36% 1,40% 23,82% 2,00% 1,72% 

2016 R$622.903.100,83 14,57% 23,79% 22,55% 9,58% 1,33% 24,49% 3,30% 0,39% 

2017 R$509.875.985,84 12,63% 12,26% 39,67% 3,27% 3,15% 26,46% 2,51% 0,06% 

Tabela 3: Total de recursos anuais liquidados para a habitação e participação percentual das fontes na composição orçamentária 
Fonte: Lei Orçamentária Anual e Execução Orçamentária (sistematizado pelo autor) 

 
Gráfico 2: Fontes de recursos da composição orçamentária da habitação no Município de São Paulo  

Fonte: Lei Orçamentária Anual e Execução Orçamentária (sistematizado pelo autor) 

Estes recursos foram direcionados para programas habitacionais específicos do município. O Programa de 
Metas do Município de São Paulo definiu que as linhas orçamentárias da política habitacional deveriam ser 
guiadas por quatro grandes programas habitacionais, sendo eles, Regularização Fundiária; Urbanização de 
Favelas; Programa Mananciais e Provisão Habitacional17. Neste sentido, a participação dos recursos do 
FUNDURB ganha maior relevância, uma vez que alguns programas habitacionais passaram a ser 
financiados, em grande parte, com recursos do FUNDURB (Tabela 4). O Programa de Provisão Habitacional, 

                                                             
17 Há, em realidade, um quinto grande programa, o Auxílio Aluguel. Contudo, os recursos para tal auxílio advêm integralmente do 
Tesouro Municipal, portanto, não o consideramos na análise da distribuição dos recursos do FUNDURB por programa habitacional. 
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por exemplo, entre 2015 e 2017, contou com 40% de recursos do FUNDURB, em média, na sua composição 
orçamentária. Já o Programa de Regularização Fundiária teve participação, para o mesmo período, de 21% 
de recursos do FUNDURB em seu orçamento. Por outro lado, o Programa Mananciais, que visa urbanizar e 
regularizar favelas nas áreas das bacias hidrográficas, não foi beneficiado com recursos do FUNDURB, 
obtendo recursos somente do Tesouro Municipal e do FMSAI. Estes dados revelam que, a depender do 
programa habitacional, os recursos deste Fundo, obtidos com a Outorga Onerosa do Direito de Construir, 
ganham maior significado e passam a ser as principais fontes de recursos para execução da política 
habitacional municipal. 

 

 Anos 
Tesouro 

Municipal 
Recursos 
Estaduais 

Recursos 
Federais 

Operação 
Urbana 

FMSAI FUNDURB FMH COHAB 

Regularização 
Fundiária 

2015 5,14% - - - 78,37% 14,60% - 1,89% 

2016 0,22% - - 2,30% 54,47% 30,68% 0,96% 4,88% 

2017 0,91% - - - 81,29% 16,31% 0,96% 0,53% 

Urbanização 
de Favelas 

2015 12,23% 3,59% 4,15% 50,99% 28,30% 0,73% - - 

2016 5,13% 4,42% 0,95% 49,77% 35,16% 4,57% - - 

2017 0,06% 7,69% 0,17% 37,52% 45,09% 9,47% - - 

Provisão 
Habitacional 

2015 4,25% 1,36% 0,05% 33,36% - 47,01% 10,31% 3,66% 

2016 0,42% 5,89% 0,05% 15,13% - 40,96% 34,41% 3,15% 

2017 - - - - 47,60% 32,37% 12,44% 7,69% 

Programa 
Mananciais 

2015 4,37% - - - 95,63% - - - 

2016 12,20 - - - 87,80% - - - 

2017 19,93% - - - 80,07% - - - 

Tabela 4: Porcentagem da composição orçamentária de recursos liquidados por Programa Habitacional
18

 
Fonte: Lei Orçamentária Anual e Execução Orçamentária (sistematizado pelo autor) 

Do ponto de vista da construção de novas unidades, os recursos do FUNDURB constituíram importantes 
aportes financeiros a outros programas, tanto municipais quanto estaduais. Os recursos do Fundo, em si, 
não foram utilizados para financiamento de empreendimentos isolados, mas, antes, como fontes adicionais 

                                                             
18 Foram considerados somente os gastos efetivos nos quatro programas de habitação. Não se considerou os gastos com 
Administração da Unidade, os quais, apesar de serem classificados como Despesas de Capital, em grande medida foram utilizados 
na compra de equipamentos e materiais permanentes, na amortização de dívidas e com questões processuais. Além disso, não se 
considerou o Auxílio Aluguel para compilar essas informações, pois todo o recurso deste auxílio, como já aludido, advém do 
Tesouro Municipal. Assim, a somatória dos valores aqui é menor do que o orçamento total liquidado para cada ano. 

 

11084



 

de recurso para complementar o orçamento de programas que já estavam em andamento, como o 
programa Casa Paulistana, e o projeto municipal Renova SP. Assim, eles se constituíram em importantes 
aportes financeiros para o financiamento de outros programas de provisão habitacional uma vez que são 
recursos vinculados e não advém do tesouro municipal. 

É importante ressaltar que parte dos recursos do FUNDURB foi gasta ainda com serviços técnicos de 
gerenciamento, projeto, cadastramento, pesquisa e serviços sociais. Em realidade, o parágrafo único do art. 
2º do Decreto Municipal que regulamentou o FUNDURB (Decreto Municipal n° 43.231/03) proibia a 
utilização de recursos financeiros do Fundo com despesas de custeio, executando aquelas relacionadas com 
a elaboração de projetos financiados com recursos do Fundo, bem como com assistência técnica e jurídica 
para projetos de regularização fundiária. O Plano Diretor de 2014 manteve tanto a vedação da utilização de 
recursos com despesas de custeio, quanto a exceção fixada no Decreto. Contudo, definiu, no § 2º do art. 
339, que as despesas com projetos e gerenciamento de obras ficam limitadas a 10% do montante 
destinado pelo FUNDURB para cada projeto ou obra. Assim, é de se esperar que nos próximos anos haja 
uma sensível redução da utilização de recursos financeiros do FUNDURB com este tipo de despesa. 

Ainda considerando os gastos do FUNDURB, é relevante salientar a mudança quantitativa e qualitativa 
ocasionada pela fixação, no Plano Diretor de 2014, da vinculação de 30% dos recursos anuais do FUNDURB 
para a aquisição de terrenos e edifícios para a provisão de HIS. Entre 2015 e 2017, o Fundo destinou mais 
de 134 milhões de reais para a aquisição de terrenos e edifícios, cumprindo com o percentual exigido. 

Do ponto de vista territorial, os gastos com a aquisição de terras e edifícios têm apresentado 
potencialidades a serem exploradas. Nestes três anos de vigência do novo Plano Diretor, foram adquiridos 
terrenos em áreas periféricas da cidade, com variados graus de disponibilidade de infraestrutura, mas onde 
o preço da terra é menor, quando comparado com áreas mais centrais. Contudo, também foram adquiridos 
alguns edifícios nos distritos centrais da cidade (Figura 2), o que indica uma mudança de estratégia na 
política habitacional, ainda que incipiente e suscetível à volatilidade política da troca do comando do Poder 
Executivo Municipal. Ainda assim, a compra de um alguns edifícios na área central que atualmente abrigam 
ocupações tem uma dupla função: por um lado apresenta a capacidade de disponibilizar habitação social 
na área central da cidade e, por outro, ser uma fonte de recursos vinculados, a qual se afigura como uma 
alternativa para o avanço destas políticas, o que não significa que outros instrumentos não devam mais ser 
utilizados, como o Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios e o IPTU progressivo no tempo. 
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Figura 2: Localização dos edifícios adquiridos nos distritos centrais pelo FUNDURB para HIS 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo, elaborado pelo autor 

REFLEXÕES FINAIS 

Como explorado ao longo do texto, a destinação dos recursos do FUNDURB para a execução da política 
habitacional do Município de São Paulo corrobora a ideia de que a Outorga Onerosa do Direito de Construir 
é um instrumento de recuperação e de gestão social da valorização da terra. Isso pois, há um claro 
movimento de recuperação da valorização imobiliária, através do pagamento das contrapartidas, nos 
distritos centrais e do vetor sudoeste, onde os agentes do mercado imobiliário atuam de forma mais 
intensa e onde há uma concentração histórica de investimentos públicos em infraestrutura, além de uma 
série de serviços e empregos (VILLAÇA, 2001). Este movimento é completado com a aplicação destes 
recursos em distritos periféricos e carentes de infraestrutura básica, além de aportes financeiros a 
importantes programas, incluindo os habitacionais, que tem suas lógicas territoriais próprias. 

Contudo, uma pergunta deve ser feita, a qual parte do âmago da própria ideia de inclusionary housing: a 
política habitacional pode depender, em maior ou menor extensão, de recursos que advêm da dinâmica do 
mercado imobiliário? A resposta, através de uma perspectiva progressista, só pode ser negativa, pois a 
política habitacional visa sanar um grave problema social e, portando, necessita de fontes de financiamento 
estáveis e próprias. É nesta direção que se deve questionar a capacidade dos recursos da Outorga Onerosa 
do Direito de Construir, administrados pelo FUNDURB, serem estáveis para a definição da política 
orçamentária para habitação. A Outorga Onerosa é um instrumento que funciona conforme o mercado 
imobiliário expande seu movimento de reprodução do capital. Portanto, os recursos do FUNDURB 
dependem desta dinâmica do capital imobiliário para existir. Uma retração da atividade imobiliária significa 
uma retração da capacidade orçamentária do Fundo, como ocorreu a partir de 2013 no Município de São 

11086



 

Paulo (NOBRE, 2016). A reprodução do capital imobiliário está conectada com uma série de fatores, 
incluindo os aspectos macroeconômicos, tais como PIB, inflação, níveis de emprego e renda, taxa de juros e 
taxa de câmbio etc.; os quais, em uma conjuntura favorável, permitem a expansão da atividade imobiliária, 
e numa conjuntura desfavorável, indicam o seu desaquecimento. Esta é uma questão fundamental para a 
análise da questão aqui colocada, a saber, como condicionar investimentos em política habitacional a 
recursos que advêm do processo de desenvolvimento imobiliário, sendo que a o processo de urbanização 
se dá uma confluência de múltiplas escalas. Assim sendo, não podemos partir de uma ideia escalar que 
concebe a cidade, o urbano ou o intra-urbano como uma escala de análise e prática a priori definida, mas, 
antes, é necessário compreender que cada processo e fenômeno se manifestam de forma diferente em 
determinadas escalas e que as próprias escalas são elas processos e que também se manifestam de forma 
distinta conforme o fenômeno. Portanto, o processo de urbanização e a atividade imobiliária a ele 
relacionada não são exclusivos de uma determinada “escala”, mas antes são fenômenos que precisam ser 
apreendidos enquanto processos dinâmicos que se manifestam diversamente em um plexo de processos 
de escalonamento e reescalonamento (BRENNER, 2009). Isto importa, pois o município não tem capacidade 
de regulação sobre vários aspectos macroeconômicos, bem como movimentações internacionais de 
capitais, que interferem diretamente na produção imobiliária e, portanto, na menor ou maior capacidade 
do FUNDURB destinar recursos para a política habitacional. Por mais bem intencionado que seja o Plano 
Diretor, as múltiplas escalas envolvidas no processo de produção do espaço não lhe facultam regular este 
processo. 

Esta perspectiva multiescalar da questão permite inferir que, em um contexto extremamente volátil 
econômica e politicamente, não há segurança alguma para a consideração dos recursos advindos da 
Outorga Onerosa do Direito de Construir serem fontes constantes e estáveis de financiamento da política 
habitacional, uma vez que eles estão conectados diretamente com a produção imobiliária. 

Assim, é importante reconhecer os limites do instrumento, considerando esta dimensão multiescalar e, 
simultaneamente, reconhecer que esta é uma questão estruturante das políticas de inclusionary housing, 
que não pode ser equacionada por regulação municipal. Produzir habitação social através de recursos 
capturados no processo de desenvolvimento imobiliário não pode ser a principal política orçamentária no 
município, o que não significa dizer que tais recursos não devam ser recuperados e investidos em 
habitação. Os resultados da pesquisa mostram que os recursos da Outorga Onerosa do Direito de Construir 
foram importantes para a efetivação da política habitacional, mas é necessário certo escrutínio sobre a 
estabilidade destes recursos no longo prazo, o que incide diretamente na diminuição da capacidade do 
município em prever o quanto de recurso terá disponível para investir na política habitacional.  

REFERÊNCIAS 

ALTERMAN, Rachelle (ed.). Takings international: a comparative perspective on land use regulations and 
compensation rights. Chicago: ABA Publisching, 2010 

AMORE, Caio Santo; SHIMBO, Lúcia Zanin; RUFINO, Maria Beatriz Cruz. Minha casa ... e a cidade?: avaliação do 
programa minha casa minha vida em seis estados brasileiros. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015 

ARANTES, Pedro Fiori; FIX, Mariana. “Como o governo Lula pretende resolver o problema da habitação: alguns 
comentários sobre o pacote habitacional Minha Casa Minha Vida”. Correio da Cidadania. São Paulo, 30 de jul. de 2009 

BONDUKI, Nabil. Os pioneiros da habitação social: volume 1. São Paulo: Editora Unesp: Edições Sesc, 2014. 3 vols. 

11087



 

BRASIL. Constituição de 1988, de 05 de outubro de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial 
da União, Brasília, 05 de out., 1988  

BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece 
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, p.1-1, 11 de jul., 2001 

BRENNER, Neil. “Restructuring, rescaling, and the urban question”. Critical Planning Journal, Los Angeles, v.16, 2009 

CALAVITA, Nico; MALLACH, Alan. An international perspective on Inclusionary Housing. In: Inclusionary Housing in 
international perspective: affordable housing, social inclusion, and land value recapture. Cambridge, Massachusetts: 
Lincoln Institute Of Land Policy, 2010. p. 1-13. 

CASTILHO, José Roberto Fernandes. Disciplina urbanística da propriedade: o lote e seu destino. São Paulo: Editora 
Pillares, 2010. 

FURTADO, Fernanda. Recuperação de mais-valias fundiárias na América Latina: debilidade na implementação, 
ambiguidades na interpretação. Tese (Doutorado) - Curso de Estruturas Ambientais Urbanas, Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. 

FURTADO, Fernanda; BIASOTTO, Rosane; MALERONKA, Camila. Outorga Onerosa do Direito de Construir: caderno 
técnico de regulamentação e aplicação. Brasília: Ministério das Cidades, 2012 

GRAU, Eros Roberto. Direito urbano: regiões metropolitanas, solo criado, zoneamento e controle ambiental. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. 

KAM, George de; NEEDHAM, Barrie; BUITELAAR, Edwin. “The embeddedness of inclusionary housing in planning and 
housing systems: insights from an international comparison”. Journal of housing and the built environment, [s.l.], v. 
29, n. 3, p.389-402, 19 jun. 2013. 

MARICATO, Ermínia. Política habitacional no regime militar: do milagre brasileiro à crise econômica. Petrópolis: 
Editora Vozes, 1987 

MARICATO, Ermínia. Metrópole na periferia do capitalismo: ilegalidade, desigualdade e violência. São Paulo: Editora 
HUCITEC, 1996 

MARICATO, Ermínia. As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias. In. ARANTES, Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, 
Ermínia. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis: Rio de Janeiro, 2000 

MENDONÇA, Pedro Henrique Rezende. Estratégias de produção habitacional por parceiras público-privadas em São 
Paulo. Relatório de pesquisa de Iniciação Científica. São Paulo: FAUUSP, 2016. 
Disponívelem:<http://www.labcidade.fau.usp.br/wpcontent/uploads/2017/01/046d87aa51933443075829d6192f819
8.pdf> 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Lei nº 13.430, de 13 de setembro de 2002. Plano Diretor Estratégico. Diário Oficial do 
Município de São Paulo, São Paulo, p.1-13, 14 de set., 2002 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decreto nº 43.231, de 22 de maio de 2003. Regulamenta o Fundo de Desenvolvimento 
Urbano, criado pela Lei n° 13.430, de 13 de setembro de 2002, que aprovou o Plano Diretor Estratégico. Diário Oficial 
do Município de São Paulo, São Paulo, p.2, 23 de mai., 2003 

11088



 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004. Estabelece normas complementares ao Plano 
Diretor Estratégico, institui os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras, dispõe sobre o parcelamento, 
disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo no Município de São Paulo. Diário Oficial do Município de São Paulo, 
São Paulo, p.1, 6 de out., 2004 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014. Aprova a política de Desenvolvimento Urbano e o 
Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revoga a Lei n°13.430/2002. Diário Oficial do Município de São 
Paulo, São Paulo, 01 de out., 2014 

NOBRE, Eduardo Alberto Cusce. Recuperação da valorização imobiliária para financiamento da transformação urbana. 
In: BALBIM, Renato; KRAUSE, Cleandro (Ed.). Eixos de estruturação da transformação urbana: inovação e avaliação 
em São Paulo. Rio de Janeiro: Ipea, 2016. p. 161-215. 

OXLEY, Michael. “Implicit land taxation and affordable housing provision in England”. Housing Studies. [s.l.], v. 23, n. 4, 
p.661-671, jul. 2008 

PIZA, Mariana Levy; SANTORO, Paula; CYMBALISTA, Renato. Estatuto da Cidade: uma leitura sob a perspectiva da 
recuperação da valorização fundiária. In: SANTORO, Paula (Org.). Gestão social da valorização da terra. São Paulo: 
Instituto Pólis, 2004. p. 14-38. 

REZENDE, Vera F. et al. “A Outorga Onerosa do Direito de Construir e o Solo Criado: uma necessária avaliação das 
matrizes conceituais”. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, [s.l.], v. 11, n. 2, p. 51-71, nov. 2009. 

SANTORO, Paula Freire. “Urban planning instruments for promoting social interest housing: from zoning to obligatory 
percentages in São Paulo, Brazil, in dialog with Bogotá, Colombia”. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. 
[s.l.], v. 17, n. 2, p.99-117, ago. 2015 

SANTORO, Paula Freire; CYMBALISTA, Renato. Introdução à expressão gestão social da valorização da terra. In: 
SANTORO, Paula (Org.). Gestão social da valorização da terra. São Paulo: Instituto Pólis, 2004. p. 9-12. 

SANTORO, Paula Freire; LIMA, Pedro; MENDONÇA, Pedro Henrique Rezende. Parceria público-privadas e habitação 
social: vínculos perversos. In. ROLNIK, Raquel (org.). Cidade Estado Capital: reestruturação urbana e resistência em 
Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo. São Paulo: FAUUSP, 2018. p. 116-163 

SHIMBO, Lúcia Zanin. Habitação social, habitação de mercado: a confluência entre Estado, empresas construtoras e 
capital financeiro. Tese (Doutorado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Instituto de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010. 

SMOLKA, Martin. “O solo criado: notas para a fundamentação de questões em debate”. Revista de Administração 
Municipal, Rio de Janeiro, n.201, out/dez. 1991. 

VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel, 2001. 

 

  
 

11089



 
 

A FORMA URBANA EM TRÊS TEMPOS – O ZONEAMENTO DE SÃO PAULO 
E O IMPACTO NA FORMA 

THE URBAN FORM IN THREE PERIODS – THE ZONING OF THE CITY OF SÃO PAULO AND THE IMPACT 
ON THE FORM 

LA FORMA URBANA EM TRES TIEMPOS – EL ZONEAMENTO DE SÃO PAULO Y EL IMPACTO EM LA 
FORMA  

EIXO TEMÁTICO: INSTRUMENTOS DA LEGISLAÇÃO E NORMATIVAS 

LODI, Leticia Takeda 
Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo na FAU Mackenzie; Mestre em Projeto de Arquitetura pela FAU USP; 

Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista - UNIP 
leticialodi@gmail.com 

 
 

 
 

11090
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E O IMPACTO NA FORMA 

THE URBAN FORM IN THREE PERIODS – THE ZONING OF THE CITY OF SÃO PAULO AND THE IMPACT 
ON THE FORM 

LA FORMA URBANA EM TRES TIEMPOS – EL ZONEAMENTO DE SÃO PAULO Y EL IMPACTO EM LA 
FORMA  

EIXO TEMÁTICO: INSTRUMENTOS DA LEGISLAÇÃO E NORMATIVAS 

RESUMO: 
 
O Zoneamento, como instrumento de ocupação do solo na Cidade de São Paulo, não tem discutido a Forma Urbana 
desde sua criação. Três momentos distintos marcaram a revisão destes instrumentos e foram responsáveis pela 
paisagem urbana atual: Lei Geral de Zoneamento de 1972, Plano Diretor Estratégico 2002 / Lei de Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo 2004 e Plano Diretor Estratégico 2014 / Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo 2016. Cada 
uma desses conjuntos de leis gerou Formas Urbanas específicas de acordo com suas disposições legais e construtivas. É 
dentro deste campo que este artigo pretende estabelecer o seu foco: da quadra com baixa densidade característica dos 
bairros fora do centro da cidade, passando pelas alterações geradas pelos zoneamentos paulistanos anteriores, que 
construíram uma nova paisagem e finalizando com os instrumentos urbanos inovadores propostos pela legislação 
vigente. A análise consistirá em construir um comparativo em uma quadra hipotética em bairro existente consolidado, 
que passou pelas alterações formais destes períodos, simulando as formas previstas pelos instrumentos de cada uma 
das leis em questão. Os referenciais a serem utilizados serão da Forma Urbana proposta e a vitalidade urbana resultante 
segundo teorias do urbanismo moderno.  
PALAVRAS-CHAVE: Legislação urbanística; Marcos regulatórios; Urbanismo moderno.  

ABSTRACT: 
Zoning, as an instrument of land occupation in the City of São Paulo, has not discussed the Urban Form since its inception. 
Three distinct moments marked the revision of these instruments and were responsible for the current urban landscape: 
General Zoning Law from 1972, Strategic Master Plan 2002 / Installment Law, Use and Occupancy Law 2004 and 
Strategic Master Plan 2014 / Installment Law, Use and Soil Occupation 2016. Each of these sets of laws generated specific 
Urban Forms according to their legal and constructive disposition. It is within this field that this article intends to establish 
its focus: from the low-density square, aspect of neighborhoods outside the city center, going through modifications 
generated by previous São Paulo zoning, which composed a new landscape, and ending with the innovative urban 
instruments suggested by the current legislation. The analysis will consist of constructing a comparison in a hypothetical 
square within an existing well-established neighborhood, which went through the formal adjustments of these periods, 
simulating the forms anticipated by the instruments of each of the laws in question. The benchmarks to be used will be 
the proposed Urban Form and the resulting urban vitality according to theories of modern urbanism. 
KEYWORDS: Urban legislation; regulatory frameworks; Modern urbanism.   

RESUMEN: 
La Zonificación, como instrumento de ocupación del suelo en la Ciudad de São Paulo, no ha discutido la Forma Urbana 
desde su creación. Tres momentos distintos marcaron la revisión de estos instrumentos y fueron responsables del paisaje 
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urbano actual: Ley General de Zonificación de 1972, Plan Director Estratégico 2002 / Ley de Parcelamiento, Uso y 
Ocupación del suelo 2004 y Plan Director Estratégico 2014 / Ley de Parcelamiento, Uso y Ocupación del suelo 2004 
Ocupación del suelo 2016. Cada uno de estos conjuntos de leyes generó Formas Urbanas específicas de acuerdo con sus 
disposiciones legales y constructivas. Es dentro de este campo que este artículo pretende establecer su foco: de la cuadra 
con baja densidad, característica de los barrios fuera del centro de la ciudad, pasando por los cambios generados por las 
zonificaciones paulistanas anteriores, que construyeron un nuevo paisaje y finalizando con los instrumentos urbanos 
innovadores propuestos por la legislación vigente. El análisis consistirá en construir un comparativo en una cuadra 
hipotética en barrio existente consolidado, que pasó por las alteraciones formales de estos períodos, simulando las 
formas previstas por los instrumentos de cada una de las leyes en cuestión. Los referenciales a ser utilizados serán de la 

Forma Urbana propuesta y la vitalidad urbana resultante según teorías del urbanismo moderno. 
PALABRAS-CLAVE: Legislación urbanística, Marcos regulatorios, Urbanismo moderno. 
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INTRODUÇÃO 

Em 2013 se iniciou o processo de revisão do Plano Diretor do Município de São Paulo (e consequentemente 
de sua Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo) em um procedimento de gestão participativa nunca 
visto anteriormente. Começado por uma grande análise dos resultados do Plano Diretor Estratégico de 2002, 
cuja consolidação se deu na 6ª Conferência da Cidade de São Paulo1, e seguiu um rito de ampla discussão e 
participação popular. A aprovação do novo plano se deu em 2014 e o seu objetivo é 

garantir a melhoria da qualidade de vida em todos os bairros. Nas áreas consolidadas, ele 
diminui o potencial construtivo e impõe um gabarito máximo garantindo um limite para a 
produção imobiliária e a preservação da qualidade de vida, ao mesmo tempo em que 
estabelece um aumento do potencial construtivo junto aos corredores de transporte 
público coletivo que chegam agora às periferias tendo grande estímulo ao uso misto e à 
geração de empregos, além de garantias de socialização do espaço público. É um plano para 
reequilibrar e humanizar São Paulo. (SÃO PAULO, 2015, p.5).  

Os efeitos do plano ainda não podem ser sentidos na prática, mas algumas previsões de como afetará a forma 
urbana já podem ser previstas para entender suas consequências sobre a morfologia urbana de São Paulo. 

As legislações urbanísticas e de planejamento urbano paulistanas não tiveram por premissa considerar os 
efeitos sobre as tipologias e morfologias urbanas que geram, à exceção do último Plano, que prevê 
“parâmetros de regulação da ocupação do solo paulistano com a intenção explícita de induzir a geração de 
formas urbanas com maior interação entre o público e o privado, edificações e calçadas, quadras e ruas” 
(NAKANO; GUATELLA, 2016, p.142).  

É no estudo das formas urbanas desenhadas, e o papel do Zoneamento enquanto principal instrumento para 
esta finalidade, que este estudo se situa. O objetivo deste trabalho é apresentar a transformação da forma 
gerada através do tempo nas vigências dos zoneamentos: Lei Geral de Zoneamento (1972), Lei de Uso e 
Ocupação do Solo (2004) e Plano Diretor Estratégico (2014) / Lei de Uso e Ocupação do Solo (2016). 

Conceitos e Definições 

A forma urbana e a tipologia edificada são indissociáveis. Segundo Lamas, a tipologia edificada determina a 
forma urbana e a forma urbana é condicionadora da tipologia edificada. Para uma leitura da vitalidade urbana 
a partir da forma, é importante a compreensão da legislação urbanística como parte fundamental para 
geração das edificações. Sucintamente  

a forma do edifício é a tradução de uma solução arquitetônica para um conjunto de 
problemas inseridos em um contexto urbano, tais como circulação, insolação, ocupação do 
lote, acesso à rede de serviços urbanos etc. A solução da forma deve satisfazer ainda a 
critérios funcionais, econômicos, mercadológicos, tecnológicos, estéticos, além de 
obedecer a uma legislação urbanística específica. (CARVALHO, 2008, p. 14, grifo nosso) 

Como elementos geradores de vitalidade e das relações sociais no espaço urbano, a forma e a tipologia, são 
consequentes de diversas variáveis. 

                                                           

1 Informação extraída do Caderno de Estratégias Ilustradas do Plano Diretor Estratégico lançado pela PMSP em janeiro de 2015. 
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A forma de um edifício pode ser analisada por diferentes aspectos. Primeiro: aspectos 
quantitativos, que referem-se ao coeficiente de aproveitamento, massa construída, taxa 
de ocupação e outras características quantificáveis; segundo, aspectos funcionais, que 
refere-se às atividades do edifício, as categorias do uso do solo; e terceiro, aspectos 
figurativos, de natureza estética. (CARVALHO, 2008, p. 20, grifo nosso) 

A obediência à legislação urbanística se abre em um espectro amplo, visto que o arcabouço legal da cidade 
de São Paulo, é composto de um sem número de leis, decretos e resoluções que se sobrepõem e completam. 
Atualmente, as três principais leis urbanísticas são: Plano Diretor Estratégico, Lei de Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo e Código de Obras e Edificações. Atuando em esferas e escalas diferenciadas, as três leis 
citadas são responsáveis pelo desenho da forma urbana, dentro da sua vigência legal (atuando na 
temporalidade), definindo características específicas para determinados recortes da cidade (características 
espaciais). O desenho, seja do tipo ou da forma, se dá principalmente a partir dos instrumentos contidos no 
zoneamento, com exceção do atual conjunto legal, aonde o Plano Diretor Estratégico possui instrumentos 
de desenho urbano. Esta lógica contradiz a tradicional organização plano x zoneamento estabelecido 
anteriormente. 

O Zoneamento, como instrumento, pode ser definido, segundo as três hipóteses levantadas por Mancuso,  

a primeira é que o zoneamento não é um instrumento “neutro”, mas, pelo contrário, serve 
para compor contradições e conflitos que surgem na cidade industrial sujeita a mudanças 
imprevisíveis e processos de crescimento fortíssimos e incontrolados, e que sempre tem, 
como tal, objetivos de caráter econômico e político-social. A segunda, firmemente 
relacionada com a primeira, é que o zoneamento não é, num sentido reduzido, um 
instrumento “disciplinar”, quer dizer, fruto de um planejamento teórico e abstrato, mas o 
resultado de um monte de ações desenvolvidas no centro das administrações municipais e 
experimentadas diretamente ao vivo na cidade antes de serem codificadas; [...] A terceira 
hipótese, por último é, que a disciplina teve principalmente um papel de cobertura das 
motivações iniciais dos instrumentos urbanísticos, e entre estes especialmente o 

zoneamento, isto é, a cultura urbanística e arquitetônica. (MANCUSO, 1980, p. 14, tradução 

nossa) 

Historicamente, os zoneamentos no Brasil foram desenhados como mecanismos para valorização imobiliária 
e controle social do espaço urbano. E ainda segundo Mancuso, o zoning portanto, não é, uma restrição, é 
uma garantia, um princípio fundamental para salvaguarda dos direitos dos proprietários urbanos.  

Em São Paulo, a construção do zoneamento sempre foi baseada geração de valor da terra urbana através dos 
parâmetros construtivos (VILLAÇA, 1999). Com esta premissa, a morfologia está em segundo plano na 
construção do instrumento, demonstrando a falta de preocupação com o espaço urbano formatado além 
dos valores imobiliários.  

Postas as questões sobre o Zoneamento, como figura legal, é necessário conceituar o que é Plano Diretor. 
Muitas vezes o Plano é confundido conceitualmente com o Zoneamento, fato fortemente evidenciado na 
construção do último Plano Diretor Estratégico (2014) e Lei de Uso Ocupação do Solo (2016), da cidade de 
São Paulo. A incompreensão das duas leis é comum, como afirma Villaça: 

Frequentemente no Brasil, a ideia de Plano Diretor se confunde com a de Zoneamento. [...] 
Inúmeros destacados defensores do Plano Diretor – técnicos e leigos – fazem questão de 
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diferencia-lo do Zoneamento. Segundo seu pensamento, o Plano Diretor é apresentado 
como um instrumento muito mais poderoso e abrangente que o Zoneamento. Este, mesmo 
que tendo objetivos de natureza social e econômica, só se refere ao controle de uso do solo 
e vem se executando – no caso de São Paulo – através de leis auto-aplicáveis. O Plano 
Diretor, ao contrário, abrangeria todos os problemas fundamentais da cidade inclusive e 
principalmente os de transporte, saneamento, enchentes, educação, saúde, habitação, 
poluição do ar e das águas etc. e até mesmo questões ligadas ao desenvolvimento 
econômico e social do município. (VILLAÇA, 2005, p. 8) 

Segundo Jacobs, “as cidades são um imenso laboratório de tentativo e erro, fracasso e sucesso, em termos 
de construção e desenho urbano.” É no desenho da cidade que se traduz o Plano e o Zoneamento. Eles 
precisam ser eficientes e são postos a prova, à medida que se traduzem ou não em um desenho de cidade 
coerente e igualitário para os que nela vivem. 

LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA PAULISTANA: ORIGENS (1886-1972) 

O Zoneamento é o principal instrumento regulador das dinâmicas urbanas na cidade de São Paulo. Apesar 
do seu uso extremamente arraigado na cultura urbanística, ele é recente dentro da história do arcabouço 
legal paulistano, sendo o Zoneamento Geral de 1972, o primeiro zoneamento que compreendia todo o 
território da cidade. 

Durante um longo período, a normatização na Cidade de São Paulo funcionou através de códigos de obras e 
sanitários. A primeira legislação urbanística aprovada em São Paulo é o Código de Posturas Municipal, em 
1886. Esta legislação, ainda que sem características de uma lei de zoneamento, já postulava sobre questões 
de restrição de usos no perímetro comercial do município.  

O processo de construção do arcabouço legal de São Paulo se desenvolve fundamentalmente dentro do 
ambiente da Prefeitura, entre os técnicos do Departamento de Urbanismo, sempre muito submissa ao poder 
executivo e suas diretrizes operacionais (FELDMAN, 2005). Sendo assim, o desenvolvimento do zoneamento 
como instrumento não acontece de forma tão rápida e consciente, tendo no Ato n° 127/31, que “Institui o 
Zoning, para determinados distritos urbanos e constitui uma comissão para o estudo desse problema, em 
toda a cidade.” seu início. Este primeiro ato inaugura o estabelecimento de normas reguladoras com 
parâmetros de uso e ocupação do solo. As intenções deste zoneamento ficam claras na exposição dos 
motivos: 

Considerando que, no exercício do seu poder de polícia, o Município deve impedir que o 
cidadão use da sua propriedade de maneira incommoda ou nociva aos visinhos e prejudicial 
aos valores urbanos; 

Considerando que o desenvolvimento regular de um systema de vias de comunicação e de 
serviços de utilidade pública só pode se processar si conhecidas previamente as 
necessidades e características dos diversos distritos urbanos; 

considerando mais que é preciso proteger os capitaes invertidos em immoveis urbanos, 
evitando a intromissão de edifícios impróprios ou de usos impróprios de edifícios em 
determinadas situações; 
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considerando afinal que só a adopção de um regulamento differencial de especialização 
(zoning) para os diversos districtos póde impedir que a especulação sobre a valorização dos 
immoveis provoque a mudança rápida e prematura do caracter dos districtos, em 
detrimento da propriedade particular e da esthetica urbana, decreta: (...) (SÃO PAULO, 
1931).2 

De uma primeira lei de zoneamento com caráter de proteção dos valores imobiliários, a reprodução irrestrita 
desta lei pela cidade através do artigo 40 (FELDMAN, 2005) e o importante Código Arthur Saboya - e sua 
alteração (Lei n° 3.427/29 e Ato n° 663/34) - caracterizam a primeira fase da legislação urbanística da cidade 
de São Paulo.  

A construção da forma neste período não se deu através das primeiras leis de zoneamento parciais da cidade, 
e sim dos Códigos de Posturas, leis e decretos consequentes da visão higienista da época. O Zoneamento 
como legislação não tinha a abrangência atual como instrumento de formatação edilícia e formal da cidade. 
Com o pressuposto de análise dos Zoneamentos de abrangência municipal, este período não gerou modelos 
para tal estudo, mas para fins de caracterização o modelo dentro desta vigência foi realizado. 

Pressupostos do modelo comparativo 

1. Para homogeneização da informação a ser estudada, foi formatada uma quadra hipotética em bairro 
do centro expandido da cidade de São Paulo, porém fora do perímetro de expansão do primeiro 
movimento de verticalização da década de 1940 (FELDMAN, 2005). Sendo esta a premissa, no 
período até 1972, o bairro possuía ainda uma ocupação de baixa densidade. 

2. Para fins de obtenção de informações de ocupação do solo, taxas e coeficientes foi adotado uma 
localização no Bairro da Vila Mariana, que possui as premissas apontadas no pressuposto 1. 

3. Foram desconsideradas questões de restrições de ocupação ligadas ao patrimônio histórico, 
ambiental e de redes de infraestrutura. A leitura se restringe à forma e à ocupação do espaço da 
quadra. 

 
Figura 1: Modelo de quadra – Antes da aplicação da Lei Geral de Zoneamento, 1972 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

                                                           

2 Exposição de motivos Ato n° 127/1931. 
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LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA PAULISTANA: LEI GERAL DE ZONEAMENTO (1972) 

A partir de 1947, iniciam-se tentativas de criação de uma lei de zoneamento que abrangesse todo o território, 
principalmente com a criação da Comissão do Código de Zoneamento. O processo de construção desta Lei é 
percorrido ao longo de 25 anos, com diversos estudos, planos e projetos de lei. O processo todo se passa 
dentro do ambiente público, por urbanistas em geral de carreira ou eventualmente convocados a participar, 
se destacam nomes como Benjamin Adiron Ribeiro, Carlos Lodi, Padre Lebret, Henrique Neves Lefèvre, 
Rogério Cesar Andrade Filho e Robert Moses (SOMEKH; CAMPOS, 2002). 

O longo processo percorrido culmina com a aprovação do Plano Urbanístico Básico (1968), responsável por 
gerar outras duas leis: Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado3 (1971) e Lei Geral de Zoneamento 
(1972). Este conjunto legal ficou em vigor por mais de 30 anos na cidade de São Paulo e foi objeto de muitas 
modificações, como aumento da quantidade de zonas, coeficientes, perímetros, entre outras. Este processo 
de alteração legal dura até 1986, com a criação das Operações Urbanas Interligadas. 

A Fórmula de Adiron 

O PDDI e o Zoneamento de 1972 trouxeram uma grande redução de coeficiente de aproveitamento com 
relação à legislação anterior4. Com reduções de coeficientes de aproveitamento na ordem de 6 para menos 
de 3,5 (em várias áreas da cidade), houve uma reação do mercado imobiliário. Como solução para o impasse, 
foi proposta a conhecida Fórmula de Adiron, que relaciona a diminuição da taxa de ocupação da edificação 
com o aumento progressivo do coeficiente de aproveitamento. 

 
Figura 2: Tabela demonstrativa da aplicação da fórmula de Adiron 

Fonte: CARVALHO, 2008, p.53 

O desenho desta fórmula foi de grande impacto para as tipologias, visto a proposta de diminuição das taxas 
de ocupação, se aproximando de 25% da área do terreno. A justificativa para esta decisão tem base em 

                                                           

3 Na Exposição de Motivos do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, o PDDI, 1971, é citado o fato de São Paulo ser uma das 
grandes cidades do mundo que ainda não possuía um Plano Diretor (SOMEKH; CAMPOS, 2002). 

4 O coeficiente de aproveitamento do lote na época era de máximo 6, restrição da década de 1950. (PESSOA, 2015) 
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preceitos higienistas, conforme Benjamin Adiron Ribeiro. A baixa taxa de ocupação geraria melhorias nas 
condições de insolação e ventilação, além do aumento das áreas permeáveis internas ao lote5.  

Pressupostos do modelo comparativo 

1. Como premissa para montagem do modelo, dentro da localização hipotética, o terreno correspondia 
a uma Z2, zona predominante no território da cidade de São Paulo, na Lei Geral de Zoneamento.  

2. Utilização da Fórmula de Adiron: com a redução de taxa de ocupação para 25% da área do terreno 
foi possível a adoção de coeficiente de aproveitamento de duas vezes.  

3. Os recuos se ampliam drasticamente também em função de determinações do Código de Obras 
vigentes na época, por cálculos de insolação e ventilação previstos com faixas de afastamento.  

 
Figura 3: Modelo de quadra – Aplicação da Lei Geral de Zoneamento, 1972 

Fonte: elaborada pelo autor 

O tipo passa a ocupar o centro do lote e em razão das restrições legais. Este instrumento só pode ser utilizado 
para usos residenciais (categoria de uso R3)6. Em função dos benefícios econômicos gerados pela fórmula, o 
modelo foi reproduzido irrestritamente pelos bairros da cidade com zoneamento compatível. Os modelos 
anteriores de usos mistos e até mesmo quadras ainda com baixas densidades (com diversos usos, comerciais, 
residenciais ou serviços), foram gradualmente substituídos por tipologias de uso residencial multifamiliar 
com baixa taxa de ocupação, murados por questões de segurança, questão cada vez mais presentes na 
cidade. A falta de diversidade no mesmo empreendimento não foi intencional, mas foi consequente dos 
dispositivos apresentados como solução para questões higienistas. Segundo Jacobs,  

baixas taxas de ocupação do solo [...] e diversidade de edifícios e densidades urbanas 
variáveis são, portanto, situações incompatíveis. Com baixa ocupação, se as densidades são 
suficientemente altas para ajudar a gerar diversidade urbana, elas são ao mesmo tempo 
excessivamente altas para permitir a diversidade. A questão envolve uma contradição. 
(JACOBS, 2001, p. 239) 

                                                           

5 A área permeável x área do subsolo não se aplicou por muito tempo, visto que foi objeto de modificação na lei n° 8.001/1973. 

6 Em entrevista, Benjamin Adiron Ribeiro justifica que a fórmula só poderia ser utilizada por usos residenciais para preservar o 
conceito de unidades elementares residenciais (PESSOA, 2015). 
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LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA PAULISTANA: LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (2004) 

A vigência do conjunto legal PUB, PDDI e Lei Geral de Zoneamento foi até o início dos anos 2000, com a 
aprovação do novo Plano Diretor Estratégico (2002) e a Lei de Uso e Ocupação do Solo (2004). Esta nova 
legislação, foi a primeira aprovada após a criação do Estatuto da Cidade (2001). Além da urgente necessidade 
de revisão da lei, havia o atendimento da premissa de criação de Planos Diretores Estratégicos para cidades 
com mais de vinte mil habitantes prevendo a inclusão dos instrumentos de função social da propriedade 
urbana. O atendimento ao Estatuto da Cidade foi incorporado à legislação municipal, mas as formas de 
“regulação do parcelamento, uso e ocupação do solo adotados pelos planos de 2002 e 2004 são muitas vezes 
semelhantes, senão idênticas, a planos e legislações anteriores, confirmando e reforçando a tradição do 
planejamento urbano em São Paulo que prioriza a regulação da produção do mercado imobiliário e proteção 
dos bairros onde reside a elite paulistana.” (GIAQUINTO, 2009, p.10) 

Com a repetição de premissas da legislação anterior, não era possível esperar inovação do ponto de vista da 
forma urbana produzida. Os dispositivos legais ganharam outra roupagem, com a adoção da Outorga 
Onerosa do Direito de Construir, mas os efeitos espaciais permaneceram inalterados. A inclusão do artigo 
240, no Capítulo das Disposições Transitórias, propôs que  

todos os lotes contidos nas zonas Z2, Z11, Z13, Z17, Z18 e corredores de usos especiais a 
elas lindeiros, de acordo com a legislação de zoneamento vigente anteriormente à 
promulgação da atual ZL, terão incentivo à produção habitacional, de tal forma que, para 
aqueles lotes, se utilizados para o uso residencial, independentemente da zona em que se 
situam atualmente, e mesmo independente de qualquer disposição dos planos regionais, 
poderão ter o coeficiente de aproveitamento gratuito (sem pagamento de outorga onerosa) 
igual a 2,0. Este incentivo tem como contrapartida a diminuição da taxa de ocupação, sendo 
portanto, o coeficiente a ser utilizado, calculado pela seguinte formula (BERNARDES, 2005, 
p.106): 

 

Figura 4: Fórmula de cálculo de Coeficiente de Aproveitamento x Taxa de Ocupação para não pagamento de outorga onerosa – Lei de Uso e 
Ocupação do Solo, 2004 

Fonte: BERNARDES, 2005, p. 106 

A inclusão desta disposição mostra a manutenção do antigo modelo formal estabelecido já na legislação de 
1972. Inclusive a referência às denominações de zonas e premissas de ignorar o disposto nos Planos de 
Bairro, que estavam em desenvolvimento à época, demonstram a continuidade do mesmo desenho 
tipológico existente. Este conjunto legal não trouxe inovações neste sentido, mantendo as edificações com 
baixas taxas de ocupação (cerca de 25% da área do lote), centralizadas no terreno, sem relação com a rua 
em razão dos seus grandes recuos e a quase inexistência de usos mistos.  
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Pressupostos do modelo comparativo 

1. Conforme colocado na Disposição Transitória citada acima, para o estudo da forma hipotética, foi 
considerada a adoção da legislação antiga, isto é, antiga Z2 – Lei Zoneamento 1972, com taxa de 
ocupação de 25% e coeficiente de aproveitamento 2,0, mantendo o desenho já proposto na 
legislação anterior. 

 

Figura 5: Modelo de quadra – Aplicação da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, 2004.  
Fonte: elaborada pelo autor 

LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA PAULISTANA: PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO (2014) E LEI DE USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO (2016) 

A manutenção da premissa protecionista e de regulação de valores imobiliários só começa a ser alterado, no 
processo de revisão do atual conjunto de legislação, que apresenta instrumentos urbanísticos inovadores e 
uma visão mais arrojada de planejamento para a cidade.  

Os novos mecanismos e parâmetros do Plano Diretor propõem uma nova forma urbana com maiores 
diálogos entre o público e o privado, através de instrumentos como alargamento de calçada, fruição pública, 
fachadas ativas (incentivos a usos mistos nos lotes), limite de vedações por muros, densidades construtivas, 
gabaritos em miolos de bairro, entre outros. 

Em março de 2016, a Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo de São Paulo foi aprovada como 
continuidade do processo de revisão do arcabouço legal da cidade. Após ampla discussão, como já vivenciado 
no Plano Diretor, a lei tinha como objetivo de ser um instrumento para conduzir as dinâmicas da cidade, nas 
palavras do Secretário de Desenvolvimento da época, Fernando Franco de Mello: 

Nossa crise ambiental-urbana se intensifica. Nesse sentido, o que motivou a revisão do 
Zoneamento foi a superação dos problemas e o desejo de melhoria da qualidade de vida na 
cidade. Essas ações implicam em empreendermos um processo de transformação da cidade 
que acolha a especificidade da agenda urbana a ser enfrentada no século 21. Logo, o 
Zoneamento não pode cair no risco de ser a representação estática do status quo. O 
Zoneamento deve operar como um instrumento que dirija as ações de produção e de gestão 
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da cidade, devidamente amparado por um pacto social que lhe confira sustentação política.  
(SÃO PAULO, 2016, p.3).7  

O discurso do secretário já demonstrava aberturas para discussões de torná-lo um instrumento “não 
estático”, bem como possíveis pactuações para gestão da aplicabilidade da lei junto aos agentes de 
sustentação política. Com este precedente aberto, está acontecendo neste momento, a discussão da revisão 
da Lei de Zoneamento e sua ampla dicotomia conceitual com o atual Plano Diretor Estratégico. A lei de 
zoneamento vigente apresenta diferenças com relação aos objetivos arrojados do Plano Diretor. Esta 
incompatibilidade aparentemente inofensiva, mostraram-se um retrocesso político que possibilitou pleitos 
que poderão gerar um rompimento conceitual dos objetivos gerais para a cidade e os marcos legais vigentes. 

À parte da discussão desta revisão, o atual conjunto de instrumentos se mostra arrojado, apresentando uma 
nova premissa de relação com os espaços públicos e tipologias da edificação. Este movimento representa 
uma ruptura ao desenho formal que foi estabelecido pelas legislações anteriores (1972 e 2004). Diferente 
dos modelos anteriores, é impossível a análise da forma urbana gerada, sem compreender também os 
dispositivos do Plano Diretor Estratégico, de 2014, pois diversos instrumentos de desenho urbano são 
colocados no Plano e não constam da Lei de Uso e Ocupação do Solo, de 2016. 

Pressupostos do modelo comparativo8 

1. Para a compreensão deste impacto, foi utilizado como premissa para montagem do modelo, dentro 
da localização hipotética, o terreno correspondia a uma Z2, na Lei Geral de Zoneamento de 1972 e 
passa a ser uma área em Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana. 

2. As taxas de ocupação no embasamento comercial passam a ser de 50% (com a possibilidade de 
alcançar até 70%), para a acomodação da fruição pública de 20% do lote e a taxa de permeabilidade 
de 20%. Portanto, a proposta contempla o instrumento de Fruição Pública. O embasamento 
comercial possui um benefício de não computabilidade até a área de 50% da área total do terreno, 
benefício que foi utilizado. 

3. Alargamentos de calçada com 5m, usando o mecanismo de dispensa de recuos frontais com esta 
medida. 

4. E o uso de coeficiente de aproveitamento 4 para HIS sem outorga onerosa para o desenho da torre 
residencial sobre o embasamento comercial. 

5. O recurso de vedações com no máximo 20% da testada não é obrigatória para esta simulação, mas 
foi considerada, para aplicação de todos os instrumentos para a leitura. 

                                                           

7 Informação extraída do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo – Lei n° 16.402, de 22 de março de 2016: Zoneamento Ilustrado 
lançado pela PMSP em dezembro de 2016. 

8 Instrumentos baseados na Lei Municipal 16.050/2014. 
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Figura 6: Modelo de quadra – Aplicação do Plano Diretor Estratégico, 2014 e Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, 2016. Fonte: 
elaborada pelo autor 

O aumento da taxa de ocupação, com embasamentos de uso comercial, propõe o retorno de uma tipologia 
popular nos anos 1950, de edifícios com misto de uso comercial no térreo e torres residenciais superiores. 
Outra grande inovação é a fruição pública, gerando espaços de passagem nas longas quadras paulistanas, 
novas relações público-privadas nos espaços entre edificações, aumento da permeabilidade de áreas 
anteriormente muradas e de uso totalmente privado. O limite de vedação por muros em no máximo 20% da 
testada do imóvel promove a integração entre públicos e privados, anteriormente obstruídos visual e 
espacialmente. Alargamentos de calçada são propostas em áreas específicas da cidade para qualificação dos 
passeios tão prejudicados pela falta de regulamentação anterior.  

Com a criação de calçadas mas qualificadas e largas, espaços públicos entre edifícios e até mesmo uma nova 
relação do privado-público, espera-se buscar uma reversão de situações precárias geradas pelas formas dos 
planos anteriores, como resposta às críticas de autores como Gehl e Jacobs: 

Nessas cidades pode-se ver prédios e carros, mas poucas pessoas, se houverem, porque o 
tráfego de pedestre é mais ou menos impossível e porque as condições para estar nas ruas 
em áreas públicas próximas a edifícios são muito precárias. Os espaços exteriores são 
grandes e impessoais com as grandes distâncias entre os edifícios, não há muito a 
experimentar fora e as poucas atividades que acontecem estão dispersas no tempo e no 
espaço. Sob essas condições, a maioria dos moradores prefere ficar em casa, em frente à 
televisão, em seu terraço ou em outros espaços externos igualmente privados (GEHL, 2013, 
p.39) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os principais elementos legais articuladores da cidade são o Plano Diretor Estratégico e o Zoneamento. O 
espaço urbano, a forma urbana e as tipologias edilícias têm sido consequência deste conjunto de legislações. 
A quantidade de estudos neste tema tem mostrado a importância que este assunto ocupa para gerar um 
espaço urbano mais qualificado, como resultado de relações e formas mais adequadas. 
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É necessário compreender que para o desenho das legislações são muitas as variáveis no processo, e as 
questões mercadológicas são protagonistas. A importância destas relações e da organização do mercado 
imobiliário na regulação do solo (Campos F°, 2003) é fundamental, pois o produto desta discussão são 
tipologias “edifícios verticais são o resultado formal da aplicação dos coeficientes e taxas – a linguagem 
cifrada do urbanismo – a área e a geometria do lote e as tendências do mercado imobiliário” (ANTONUCCI, 
2006, apud BARBOSA, 2016, p.105) e o espaço urbano consequente. 

A compatibilização dos interesses mercadológicos com a produção de forma urbanas mais qualificadas só se 
dará através de legislações que contemplem a consulta de todos os interessados em um processo 
participativo e que analise os resultados de experiências anteriores. Esta área de estudo é de grande 
importância para compreender a espacialidade da cidade e a falta de vitalidade em diversas situações 
existentes. Sem este campo de estudo, corre-se o risco de reprodução irrestrita de modelos falidos como 
aconteceu com o conjunto da legislação de 2002/2004, do ponto de vista forma.  

A construção do zoneamento não pode ser apenas um produto de questões mercadológicas e quantitativos 
construtivos, como historicamente tem ocorrido na Cidade de São Paulo. O novo Plano Diretor é um bom 
exemplo de inovação e mudança de visão, visto que apresenta uma preocupação com os espaços gerados, o 
desenho e a forma urbana. O foco em produzir uma cidade qualitativa deve estar sempre em pauta, inclusive 
na discussão da alteração do novo zoneamento. 
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ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO PEATONAL EM ARACAJU: 

UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AS CALÇADAS DO CENTRO, JARDINS, 

SANTA LÚCIA E A CALÇADA IDEAL E COMO SUAS CAMINHABILIDADES 

INFLUENCIAM NA QUALIDADE DO DESLOCAMENTO 

ANALYSES OF THE CONDITIONS OF PEDESTRIAN DISPLACEMENT IN ARACAJU: A COMPARATIVE 
STUDY BETWEEN THE SIDEWALKS OF CENTRO, JARDINS, SANTA LÚCIA AND THE IDEAL SIDEWALK 

AND HOW THEIR WALKABILITY INFLUENCE THE QUALITY OF DISPLACEMENT. 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE DESPLAZAMIENTO PEATONAL EN ARACAJU: UN ESTUDIO 
COMPARATIVO ENTRE LAS ACERAS DEL CENTRO, JARDINS, SANTA LUCIA Y LA ACERA IDEAL Y 
COMO SUS HABILIDADES DE CAMINAR INFLUENCIAN EN LA CALIDAD DEL DESPLAZAMIENTO.  

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

RESUMO: 
Este artigo possui como objetivo analisar as condições das calçadas de Aracaju (Brasil) tendo em vista como se ocorre 
o principal modal de transporte ativo - o deslocamento peatonal - nos objetos de estudo: os bairros Centro e Jardins e 
conjunto Santa Lúcia. As metodologias aplicadas consistiram na busca por referenciais teóricos da calçada ideal, 
caminhadas in loco para análise geral das calçadas, escolha de amostras para avaliação qualitativa e estudo 
comparativo dos resultados. Os bairros escolhidos apresentam tipos de uso e períodos de ocupação diversos, 
possibilitando uma análise fidedigna à cidade. Este método permitiu demonstrar as problemáticas comuns às calçadas 
de Aracaju e como prejudicam a qualidade do deslocamento dos transeuntes. 
PALAVRAS-CHAVE: Calçadas, Mobilidade Urbana, Caminhabilidade, Aracaju. 

ABSTRACT: 
This article’s objective is to analyze the conditions of the sidewalks of Aracaju (Brazil) considering how the main active 
transport modal-shift – pedestrian displacement – occurs in the objects of study: Centro, Jardins and Santa Lucia 
neighborhoods. The applied methodologies consisted in searches for theoretical references about the ideal sidewalk, in 
addition of walks through the chosen area in order to provide a general analysis of the sidewalks and to pick samples 
to create a qualitative assessment and a comparative study of the results. The determined area presents different 
types of use and occupation periods, enabling a reliable analysis of the city. This method allowed a demonstration of 
the common problematics of the sidewalks of Aracaju and how they damage the quality of the displacement to the 
passers-by.  
KEYWORDS: sidewalks; urban mobility; walkability; Aracaju.   

RESUMEN: 
 
Este artículo tiene como objetivo analizar las condiciones de las aceras de Aracaju (Brasil) teniendo en vista cómo se 
produce el principal modal de transporte activo - el desplazamiento peatonal - en los objetos de estudio: los barrios 
Centro y Jardins y en el conjunto Santa Lucía. Las metodologías aplicadas consistieron en la búsqueda por referenciales 
teóricos de la acera ideal, caminatas in situ para análisis general de las aceras, elección de muestras para evaluación 
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cualitativa y estudio comparativo de los resultados. Los barrios elegidos presentan tipos de uso y períodos de 
ocupación diversos, posibilitando un análisis de confianza de la ciudad. Este método permitió demostrar las 
problemáticas comunes a las aceras de Aracaju y cómo perjudican la calidad del desplazamiento de los transeúntes. 
PALABRAS-CLAVE: aceras, mobilidad urbana, habilidad de caminar, Aracaju. 

INTRODUÇÃO 

Mobilidade urbana é o conjunto de modais de transportes, serviços e infraestruturas que possibilitem o 
deslocamento de pessoas e mercadorias no espaço urbano. Portanto sua condição reflete na qualidade de 
vida das pessoas, considerando o tempo gasto no deslocamento, a situação da infraestrutura disponível, o 
conforto ambiental, entre outros. Um marco da mobilidade urbana brasileira foi a publicação da Lei Federal 
12.581/2012, conhecida como Lei da Mobilidade, que tem como intuito criar uma política nacional de 
mobilidade urbana. Além disso, a Lei Federal nº 12.578/2012 referente à Política Nacional de Mobilidade 
Urbana traz diretrizes que dão suporte à priorização de modais de transporte ativo. O Ministério das 
Cidades, através da Lei nº 10.257/2001 estabelece que cidades com mais de 500 mil habitantes devem 
elaborar um plano de transporte urbano integrado, compatível com o Plano Diretor, que deve garantir os 
serviços de transporte público coletivo, a circulação viária, as infraestruturas, a acessibilidade para pessoas 
com deficiência e restrição de mobilidade, a integração dos modos de transporte, etc.  

Segundo a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) 70% da frota de veículos do Brasil estão nos 
municípios com mais de 60 mil habitantes. Ainda segundo essa pesquisa, nos munícipios abordados, 35% 
dos deslocamentos são feitos a pé, enquanto 32% são feitos através de transporte coletivo e 28% por 
automóveis. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) o deslocamento diário em 
regiões metropolitanas brasileiras ultrapassou uma hora por percurso (ida ou volta) em 2013. A Federação 
das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN) elaborou um estudo semelhante em 2015 que resultou num 
deslocamento diário de 113 minutos em Aracaju.  

Neste trabalho apresentamos os resultados de uma investigação sobre as condições das calçadas em 
Aracaju, tendo em vista os princípios da acessibilidade universal e do transporte ativo (não motorizado) nas 
localidades: bairros Centro e Jardins, e no Conjunto Santa Lúcia.   

CONTEXTO E CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO ESTUDADO  

Aracaju, fundada em 1855, é a capital do estado de Sergipe, localizada no litoral do nordeste brasileiro e 
considerada cidade de médio porte, com população de 650.176 habitantes, de acordo com a estimativa do 
IBGE em 2017. 

Para construção de um cenário de análise referente à condição das calçadas de Aracaju, foram escolhidas 
três áreas - bairros Centro e Jardins, e o Conjunto Santa Lúcia - que possibilitassem uma leitura geral da 
cidade (Figura 1). Os critérios utilizados para a escolha foram uso do solo, renda média por bairro e o 
período de consolidação das mesmas. Considerando a heterogeneidade da cidade, optou-se por áreas com 
características distintas, proporcionando diferentes visões sobre o objeto de estudo (Tabela 1). 
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Figura 1 - Localização das áreas analisadas.  

Fonte: Google Earth, editado pelos autores, 2018. 

 

Tabela 1 - Critérios utilizados para escolha das áreas analisadas.  

Fonte: Autores, 2018 

 

CENTRO 

A cidade de Aracaju surge justificada por motivos econômicos e políticos, fundada para ser a nova capital 
do Estado. Localizada no até então povoado de pescadores Santo Antônio de Aracaju, às margens do Rio 
Sergipe, o projeto da nova capital tinha o intuito de transformá-la em um novo e importante entreposto 
comercial marítimo. Devido à existência de um projeto urbano elaborado por Sebastião Pirro, que ficou 
conhecido como Quadrado de Pirro, Aracaju foi, e ainda é considerada uma cidade planejada, contudo não 
previa o grande crescimento populacional e territorial, gerando uma ocupação desordenada. A nova capital 
se tornava um polo atrativo, tanto de pessoas como de novas atividades. Na época, o Centro Histórico de 
Aracaju, mais fortemente nos Séculos XIX e XX, abrangia múltiplos usos, como comercial, residencial e de 
lazer, se configurando como a principal área da cidade. 

A partir da expansão urbana de Aracaju, com o surgimento e estruturação de novos bairros, além do 
desenvolvimento dos transportes ferroviários, rodoviários, e suas infraestruturas urbanas, o Centro 
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Histórico foi perdendo a sua identidade portuária. A partir dos anos 80, o Centro se transforma, perdendo 
moradores e se consolidando como centro comercial, sendo de forte influência em todo o estado. Até 
então, o centro da cidade era “ponto de encontro” da população, mas aos poucos foi perdendo seu lugar 
de cerne da vida urbana, por meio da descentralização, no qual os bairros se tornam mais independentes.  

Esse processo não é exclusivo de Aracaju. Contudo o Centro continua sendo o elo entre comércio, serviços 
e administração pública, além de ser polo de integração intermunicipal, através do Terminal Rodoviário 
Governador Luiz Garcia e, ao lado, o Terminal de Integração Fernando Sávio, que atende as linhas urbanas 
da capital. A proximidade destes terminais aumentou a vitalidade urbana da região - pois facilitou o acesso 
tanto para os moradores da capital quanto para os moradores do interior de Sergipe. Que, aliado a 
concentração de funcionalidades econômicas, políticas e religiosas, gera uma expressiva quantidade e 
intensidade de fluxos (de pessoas e de materiais) no Centro de Aracaju. 

JARDINS 

O bairro Jardins é conhecido por sua boa infraestrutura, alta densidade demográfica e empreendimentos 
verticais. Localizado na Zona Sul, considerada uma das áreas mais privilegiadas da cidade, o Jardins faz 
limite com algumas das principais avenidas da cidade: Presidente Tancredo Neves (ao sul), Beira Mar (à 
leste), Francisco Porto (ao norte) e Geraldo Barreto Sobral (à oeste), destacando sua centralidade 
econômica. Entre os bairros Inácio Barbosa, Grageru, Salgado Filho e 13 de Julho, se encontrava um amplo 
espaço de manguezais que no final da década de noventa, em 1998, veio oficialmente a se tornar o bairro 
Jardins.  

Criado através de uma parceria público-privada responsável por viabilizar o investimento imobiliário na 
área, o bairro passou por grande urbanização. Em 1997 foi inaugurado o shopping Jardins, foi o 
impulsionador do desenvolvimento do bairro. Sua localização próxima aos prédios residenciais foi uma 
estratégia para atrair a população de classe média e alta, devido ao enobrecimento do espaço com um 
centro de entretenimento, lazer e consumo. A estrutura fundiária do Jardins consistiu na divisão de grandes 
lotes, dessa forma, no entorno imediato do shopping são encontradas poucas casas e comércio pequenos, 
evidenciando a supremacia tipológica de condomínios residenciais e verticais de grande porte. 

CONJUNTO SANTA LÚCIA 

O conjunto Santa Lúcia unido aos conjuntos Sol Nascente, JK e a comunidade do Largo da Aparecida, 
compõem o bairro Jabutiana. Localizado na Zona Oeste de Aracaju, tem acesso privilegiado a uma das 
principais avenidas da capital, a Avenida Tancredo Neves. Faz limite ao norte com os bairros Capucho e 
América; ao sul com o bairro São Conrado; ao leste com o bairro Inácio Barbosa; e ao oeste com o 
município de São Cristóvão, que detinha essa área até meados do século XX.  Sendo assim apresentava 
perfil de ocupação rural, pois a região é atravessada pelo Rio Poxim e possui uma expressiva vegetação de 
manguezal.  

Atualmente, o bairro apresenta o contraste urbano x rural, devido a ocupação que avançou à passos largos 
desde 2001, fruto de uma parceria entre a prefeitura de Aracaju e a Caixa Econômica Federal, que através 
do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) viabilizou financiamentos para moradias populares em 
áreas pouco valorizadas da cidade, chamando a atenção das grandes construtoras, registrando o auge do 
fortalecimento do mercado imobiliário. Esse processo transformou a configuração da área limítrofe entre 
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as cidades de Aracaju e São Cristóvão resultando no fenômeno da conurbação urbana. Bem como, a 
diversificação dos setores – Santa Lúcia abrangendo o setor residencial e Sol Nascente predominantemente 
comercial – ressaltando a potencialidade da mobilidade urbana local através da proximidade entre estes 
conjuntos e seus diferentes usos. 

CALÇADA IDEAL – CADERNO TÉCNICO DE TRANSPORTE ATIVO  

Uma parceria entre a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana (SeMob) e o Ministério das Cidades 
resultou na confecção do “Cadernos Técnicos para Projetos de Mobilidade Urbana – Transporte Ativo". Este 
manual presenta os critérios gerais para a implantação de infraestrutura adequada para esse tipo de 
transporte - calçadas, ciclovia e ciclofaixas – levando em consideração as normas técnicas vigentes e 
referências bibliográficas. Todas as informações técnicas sobre calçada contidas no presente artigo têm 
como base este Caderno. 

São elementos dos logradouros públicos: calçada e pista de rolamento. A calçada é a área para circulação 
de transeuntes enquanto a pista de rolamento é a área para circulação de veículos. Sendo assim, é 
controversa a existência de tecnologias muito avançadas na construção civil para a criação de estradas, 
pontes, edificações enquanto que as calçadas apresentam diversos problemas, na maioria das cidades 
brasileiras. Uma das explicações se dá ao fato de que a responsabilidade da construção e conservação da 
calçada é atribuída ao proprietário do imóvel.  

A situação atual das calçadas ou passeios públicos de Aracaju contém diversos problemas, como largura 
inferior ao mínimo permitido, inclinação superior ao máximo permitido, degraus e rampas que dificultam a 
acessibilidade, obstáculos em áreas destinadas à livre circulação, e falta de conservação do material e da 
estrutura, gerando fissuras e buracos que aumentam a possibilidade de provocar acidentes. Devido a esses 
problemas e com o aumento da preocupação com a mobilidade sustentável, foram criados diversos 
manuais com a chamada "calçada ideal" ou "calçada sustentável". O objetivo é melhorar a utilização do 
espaço público, atendendo normas de construção e manutenção dos passeios para favorecer a 
acessibilidade, a permeabilidade do solo, a arborização dos espaços e implantação de mobiliário urbano. A 
faixa de serviço fica situada junto ao meio-fio. Ela é designada para implantação de mobiliários urbanos e 
equipamentos fixos, como por exemplo lixeiras, bancos, sinalizações, hidrantes, árvores, grelhas de 
drenagem pública, etc. Além disso, também incluem as rampas de acesso entre a rua e a calçada. Esta faixa 
é a área de transição entre a faixa de rolamento (circulação de veículos) e a área de livre circulação de 
pedestres.  

Por sua vez, a faixa livre é designada para circulação de pedestres. Para isso, ela deve estar livre de 
obstáculos e de interferências que dificultem a mobilidade, como por exemplo desníveis no piso (acima do 
permitido), mobiliário urbano, vegetação, dentre outros. Assim como deve estar livre de qualquer 
interferência mesmo que não estejam necessariamente locados no piso (na delimitação da faixa livre), 
como placas de sinalização, elementos arquitetônicos, marquises, postes, etc. Esses devem estar a uma 
altura mínima de 2,20 metros, ressaltando ainda que deve ser respeitada a largura mínima de 80 
centímetros para livre circulação de transeuntes. 
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Por fim, a faixa de transição, ou seja, a zona de transição entre o espaço público e o espaço privado (do 
empreendimento), separa a área transitável do imóvel. Nessa faixa podem ser locadas rampas, toldos, 
propagandas, canteiros e mobiliários, desde que a área para acesso ao edifício esteja desobstruída (Tabela 
2). 

Tabela 2– Critérios para se ter uma calçada ideal.  

Fonte: Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana – Transporte Ativo, 2016. 

 

Há maneiras de uma cidade apoiar o transporte ativo, como garantir que os diferentes lugares a que 
pessoas precisam ter acesso não fiquem muito distantes, além de que a disposição de faixas de travessia 
permita a continuidade de caminhos para acesso aos espaços da cidade, garantindo a caminhabilidade.  
Este conceito se aplica principalmente aos níveis de facilidade que os pedestres têm de se deslocar pela 
cidade. E está intrinsecamente ligado à acessibilidade urbana, uma vez que os índices de caminhabilidade 
são usados para saber a predisposição de pessoas para caminhar em diferentes locais e pode ser 
justificativa para a escolha de determinados caminhos em relação a outros. 

 

 

ESTUDO DAS CALÇADAS 
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Este artigo faz um estudo comparativo entre as calçadas dos bairros Centro, Jardins, Conjunto Santa Lúcia e 
a Calçada Ideal segundo o Caderno Técnico de Mobilidade utilizando o Método de Amostragem. Foi 
realizado um recorte para análise em cada área estudada, nos quais os resultados obtidos indicam a 
probabilidade da amostra representar a realidade das calçadas de Aracaju, Brasil. A porção recortada dos 
bairros/conjunto foram percorridas a pé para uma observação realista das condições das calçadas, bem 
como foram utilizados recursos auxiliares para obtenção de dados mais confiáveis, como uma trena (para 
garantir medidas reais), e uma tabela (para organização dos dados coletados). 

CENTRO 

O centro de Aracaju é um dos maiores polos comerciais do Estado de Sergipe. O critério de escolha para a 
análise das condições das calçadas foram as áreas que apresentam maior fluxo de pedestres. Para isso, 
foram escolhidas ruas que atraem diversos tipos de deslocamentos, como por exemplo, maior 
concentração de transporte público, grande número de lojas e ainda as principais rotas feitas tanto por 
quem vai ao centro através de transporte particular e rotas que agregam os fluxos da zona norte e da zona 
sul, separadamente (Figura 2). 

 
Figura 2 - Perímetro escolhido para análise no bairro Centro. 

Fonte: Google Earth, editado pelos autores. 

Através do perímetro de análise é possível demonstrar as particularidades das calçadas do Centro em 
relação a calçada demonstrada no Caderno Técnico (Tabela 3). Segundo esses dados percebe-se que os 
elementos mais problemáticos para os trechos analisados foram o conforto climático, iluminação dedicada 
e sistema de informação. Quanto ao conforto térmico, nenhum dos trechos analisados estava de acordo 
com o estabelecido pelo Caderno Técnico, já em relação à iluminação e sistema de informações, cerca de 
77,80% dos trechos não compreendem as recomendações do mesmo. 
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Tabela 3– Calçadas adequadas e inadequadas do bairro Centro.  

Fonte: Caderno Técnico Para Projetos de Mobilidade Urbana – Autores, 2018. 

 

Contudo, a largura e a inclinação para drenagem foram os que apresentaram menos divergências entre o 
existente e o recomendado. Cerca de 33,30% dos trechos possuem larguras adequadas, maiores que 1,20m 
de faixa livre. Ainda assim, a maioria dos trechos não segue o princípio das três faixas - serviço, livre e de 
transição - portanto, a leitura dos dados se deu através das medições das faixas livres. Houve ainda casos 
em que a largura total era menor que a recomendada, e devido à ausência de faixa de serviço os 
mobiliários urbanos representavam-se como obstáculos na área livre. Esses critérios foram adequados ao 
quesito da descontinuidade das calçadas. 

Quanto à pavimentação, em 66,70% dos trechos existiam pavimentos inadequados, como pisos cerâmicos 
e pisos intertravados, e dentre todos os tipos de piso, existiam irregularidades causadas pela falta de 
manutenção, como buracos, fissuras e cerâmicas quebradas. Em 66,70% dos casos houveram problemas 
com a continuidade das calçadas. Entre as patologias mais emblemáticas podemos citar os desníveis acima 
do permitido pelo Caderno Técnico, além de elementos pertencentes à faixa de serviço ocupando a faixa 
livre. Foram considerados também os problemas de pavimentação que dificultavam a caminhabilidade e a 
ausência de rampas 

JARDINS 

Os locais escolhidos (recorte) como percurso para a análise das calçadas se destacam no bairro por seu uso 
misto e maior densidade, havendo condomínios e casas residenciais, comércios, serviços e instituições. 
Garantindo desta maneira, uma diferenciação de objetivos para utilização das calçadas (Figura 3). 
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Figura 3– Perímetro escolhido para análise no bairro Jardins.  

Fonte: Google Earth, editado pelos autores, 2018. 

Os elementos que menos causam problemas nas calçadas deste bairro foram a largura e inclinação para 
drenagem (Tabela 4). Cerca de 93,50% dos passeios analisados utilizaram a medida mínima de 1,20m de 
largura, ainda que dentro desta porcentagem cerca da metade não chegam a medida de 1,50m 
recomendada pelo Caderno Técnico. A maioria das calçadas não são divididas em faixas de serviço, livre e 
de transição, sendo constituídas apenas de faixa livre, por esse motivo, alguns mobiliários urbanos e 
vegetações ficam locados em lugares inadequados dificultando a passagem de pedestres, esses casos foram 
considerados no critério de “Continuidade da Calçada”. A mesma porcentagem (93,50%) de calçadas 
utilizaram a inclinação transversal correta de 3% para a drenagem de água, não prejudicando a caminhada 
de pessoas. 

Em 37,50% dos passeios, o tipo de pavimento utilizado foi o inadequado, não oferecendo estabilidade, 
material firme, superfície regular ou antiderrapante, qualidades que garantem a segurança para os 
transeuntes. Dentro desses casos, pode-se observar a utilização de revestimentos cerâmicos lisos 
(altamente derrapante), e ainda mais, a presença de grama decorativa (sem estabilidade ou regularidade). 
Iluminação dedicada para pedestres, presença de vegetação, mobiliário urbano e sistema de informações 
sobre a localidade são os menos presentes nas calçadas dos techos de análise. Tais elementos, quase que 
exclusivamente, se concentram na praça da vizinhança, bastante utilizada como local de lazer. Houve 
descontinuidade da calçada em 50,00% dos casos, causadas por desníveis com mais de 20mm de altura e 
sem tratamento, escadas, e rampas de acesso à automóveis, todos servindo como barreira à locomoção. 

 

 

 

 

Tabela 4– Calçadas adequadas e inadequadas do bairro Jardins.  
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Fonte: Caderno Técnico Para Projetos de Mobilidade Urbana – Autores, 2018. 

 

CONJUNTO SANTA LÚCIA 

O conjunto Santa Lúcia apresenta duas tipologias predominantes, a de condomínios verticais e de 
residências unifamiliares. Essas tipologias influenciarão no perfil de calçadas, isso porque apesar de ser um 
bem público, a construção e manutenção das calçadas é de responsabilidade do proprietário do lote. Sendo 
assim, como os condomínios ocupam grandes lotes em toda sua extensão a calçada tende a apresentar 
características semelhantes, além de que no caso do Santa Lúcia a maioria dos condomínios são da mesma 
construtora, não apresentando diversidade construtiva. Já no caso das residências, os lotes são menores, e 
a cada 5 metros a calçada apresenta diferenciação, seja no tipo de pavimentação, altura, rampa para 
carros, entre outros. Esse fator influenciou na escolha das amostras (calçadas analisadas) para que o 
resultado seja fidedigno à realidade do conjunto. A Tabela 5 traz a análise das calçadas escolhidas (Figura 4) 
segundo os critérios do caderno técnico especificados na Tabela 2. 

Desta maneira, podemos destacar que 71,43% das calçadas apresentam a largura adequada com medida 
igual ou superior a 1,20 de faixa livre. Entretanto poucas calçadas apresentam faixa de serviço e faixa de 
transição, o que prejudica a faixa livre à medida que mobiliários urbanos e vegetações são locados 
erroneamente prejudicando a livre circulação. Pouco menos que a metade (42,86%) apresentam 
pavimentação adequada, porém é necessário atentar-se a boa manutenção pois dentre essas algumas 
calçadas já possuem fissuras o que futuramente prejudicará sua condição. Das calçadas inadequadas 
destaca-se a de residências por apresentarem piso cerâmico lisos, oferecendo riscos de acidentes aos 
transeuntes principalmente quando molhados. 
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Figura 4 – Perímetro escolhido para análise no conjunto Santa Lúcia.  

Fonte: Google Earth, editado pelos autores, 2018. 

 

Tabela 5 – Calçadas adequadas e inadequadas do conj. Santa Lúcia.  

Fonte: Técnico Para Projetos de Mobilidade Urbana – Autores, 2018. 

 

71,42% das calçadas apresentam inclinações, iluminação e conforto climático inadequados, acarretando em 
acúmulo de poças, insegurança no período noturno para os transeuntes e desconforto térmico 
respectivamente. Além de que 85,71% apresentam mobiliário urbano, sistema de informação e 
continuidade inadequadas/inexistentes, durante todo o percurso não há lixeiras ou bancos, existem poucas 
placas com os nomes das ruas, por exemplo, e diversas calçadas apresentam obstáculos na faixa livre, 
insuficiência de rampas de acesso, dentre outros fatores que dificultem a continuidade. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Em geral as calçadas de Aracaju não distanciam tanto dos critérios legais previstos no Caderno técnico, no 
que se refere à largura mínima, tipo de pavimentação e inclinação para drenagem, como mostra a Tabela 6. 
A maioria das calçadas (81,25%) possuem medida igual ou superior a 1,20m, contudo deve-se atentar ao 
uso da faixa livre para locação inadequada de mobiliários, rampas, etc. Em 68,75% dos casos a inclinação 
para drenagem estava adequada evitando acúmulo de poças e dificuldade para acesso de pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida. Já o critério relacionado a pavimentação apresentou média geral de 
50%, sendo causa e consequência da arbitrariedade do poder público, pois apesar de ser um bem público, a 
construção e manutenção da calçada é de responsabilidade do proprietário do lote. Isso, muitas vezes, 
acarreta em sentimento de posse que aliado à falta de fiscalização (do poder público) podem ocasionar 
várias irregularidades.  

No caso deste critério, observa-se a diversidade dos revestimentos usados nas calçadas (principalmente em 
bairros com predominância de residências unifamiliares) em que é muito comum o uso de revestimentos 
cerâmicos lisos que são extremamente inadequados para calçadas. Contudo isso não é culpa da população, 
que muitas vezes por falta de conhecimento reproduz essa irregularidade tão comum às nossas cidades, 
mas da ineficácia da atuação do poder público em instruir e fiscalizar a condição das calçadas. Além dos 
critérios legais, o caderno técnico traz recomendações referente a iluminação dedicada, conforto climático, 
mobiliário urbano, sistema de informação e continuidade, e nestes casos a situação está muito aquém do 
ideal. Apenas 21,88% possuem iluminação e conforto climático adequado, isso porque na maioria das 
calçadas há poucos postes e árvores. Em alguns casos a má iluminação se dá devido à altura dos postes e 
direcionamento da luz para as pistas de rolagem, em outros casos falta de manutenção (lâmpadas 
quebradas) ou pelo distanciamento dos postes. Já em relação ao conforto a escassez de árvores é o 
principal problema, isso porque é muito comum o uso de árvores inadequadas para calçadas, seja pela 
altura da copa (inferior a 2,10) ou pelo tipo de raiz (que pode danificar o piso), ocasionando a retirada das 
árvores. Além de que também é comum o não plantio. 

Tabela 6 – Calçadas adequadas e inadequadas dos bairros Centro, Jardins e conj. Santa Lúcia.  

Fonte: Caderno Técnico Para Projetos de Mobilidade Urbana – Autores, 2018. 
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Esses critérios (iluminação e conforto) somados aos de mobiliário urbano, sistema de informação e 
continuidade, estão diretamente ligados à faixa de serviço. E a ausência desta (muito comum nas calçadas 
analisadas) implica na inadequação dos referidos critérios. Caminhando pelas calçadas de Aracaju é muito 
difícil encontrar lixeiras ou bancos, exceto nas orlas e praças. O sistema de informação na maioria dos casos 
está concentrado nas vias de grande fluxo de modais motorizados, sendo poucas informações direcionadas 
para pedestres. E a continuidade é comumente prejudicada pela falta de acessibilidade das calçadas, seja 
pela ausência de rampas ou insuficiência das mesmas, ocorre também devido a presença de obstáculos na 
faixa livre ou danos que comprometem a integridade estrutural das calçadas, dentre outros. 

Desta forma, proporcionar infraestrutura adequada qualifica a mobilidade urbana sustentável, permitindo 
que os deslocamentos sejam feitos em menos tempo, com mais conforto e segurança para os transeuntes. 
Estimular o transporte ativo é fundamental para o plano de mobilidade urbana e para o atendimento ao 
princípio da universalização do acesso à cidade. 
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EIXO TEMÁTICO: INSTRUMENTOS DA LEGISLAÇÃO E NORMATIVAS 

RESUMO: 
O presente trabalho objetiva explanar sobre a natureza da Cota de Potencial Construtivo frente aos instrumentos 
tradicionais de solo criado regulamentados em Curitiba. Instituído pela primeira vez como uma variação da 
Transferência do Direito de Construir, porém com uma forma de aplicação mais próxima a dos Certificados de 
Potencial Adicional de Construção, o instrumento teve sua trajetória marcada pelo afastamento em relação ao 
instrumento de origem e a aproximação da Outorga Onerosa do Direito de Construir. Assim sendo, a Cota de Potencial 
Construtivo constitui hoje uma ferramenta híbrida, que se apropria das características que cada instrumento oferece à 
desburocratização e maior agilidade na comercialização de potenciais construtivos. Esta prática, entretanto, agiu em 
desconsideração das finalidades urbanísticas e sociais, materializando não apenas a flexibilização normativa, mas 
também o redirecionamento da política urbana.  
PALAVRAS-CHAVE: solo criado; cota de potencial construtivo; instrumentos urbanísticos. 
 
 

ABSTRACT: 
This paper aims to discource the nature of Development Rights Quota compared to the traditional space adrift tools 
regulated in Curitiba. Estabilished as a variation of Transfer of Development Rights, but with an application form closer 
to the Certificates of Additional Construction Potential, the instrument had its trajectory marked by the distance from 
the tool of origin and the approach of Purchase of Development Rights. Therefore, the Development Rights Quota is 
now a hybrid tool, which appropriates the characteristics that each tool offers to reduce bureaucracy and greater 
agility in the commercialization of development rights. This practice, however, acted in disregard of urban and social 
purposes, materializing not only the law deregulation, but also the redirection of urban policy.  
KEYWORDS: space adrift; development rights quota; urban planning tools.   

RESUMEN: 
Esta ponencia objetiva discutir la naturaleza de la Cota de Potencial Constructivo frente a los instrumentos 
tradicionales de suelo creado regulados en Curitiba. Instituido por primera vez como una variación de la Transferencia 
del Derecho de Construir, pero con una forma de aplicación más cercana a los Certificados de Potencial Adicional de 
Construcción, el instrumento tuvo su trayectoria marcada por el alejamiento en relación al instrumento de origen y la 
aproximación de la Outorga Onerosa del Derecho de Construir. Siendo así, la Cota de Potencial Constructivo constituye 
hoy una herramienta híbrida, que se apropia de las características que cada instrumento ofrece a la desburocratización 
y mayor agilidad en la comercialización de potenciales constructivos. Esta práctica, sin embargo, actuó en 
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desconsideración de las finalidades urbanísticas y sociales, materializando no sólo la flexibilización normativa, sino 
también la redirección de la política urbana.  
PALABRAS-CLAVE: suelo creado; cota de potencial constructivo; instrumentos urbanísticos. 

11123



 

INTRODUÇÃO 

Tendo como ponto de partida a trajetória da regulamentação e aplicação dos instrumentos de solo criado 
em Curitiba, o presente trabalho objetiva refletir sobre a natureza da Cota de Potencial Construtivo. Isso 
porque, no decorrer da pesquisa sobre a matéria, identificou-se o instrumento como uma nova figura 
jurídica, de conteúdo inédito no Brasil, que, pela forma de aplicação diferenciada e concorrente com os 
instrumentos tradicionais, vem materializando a flexibilização da legislação urbanística e o 
redirecionamento da política urbana. Importa identificar, portanto, no que consiste essa nova figura, e o 
que a diferencia dos institutos tradicionais de solo criado nominados na normativa federal. 

Destarte, convém revisar os princípios básicos que norteiam esses instrumentos. Diz-se de solo criado “o 
solo constituído por pisos superpostos sobre o solo natural, ou a ele sobpostos” (FAGUNDES, 1977, p. 55); 
assim sendo, “toda vez que uma construção proporcionar uma área utilizável maior do que a área do 
terreno, haverá criação de solo” (AZEVEDO NETTO et al, 1977, p. 9). Do ponto de vista jurídico, entretanto, 
o conceito sofre adaptações, com fins a operacionaliza-lo, sendo identificada como solo criado a área 
construída que ultrapassa o coeficiente único de aproveitamento (AZEVEDO NETTO, 1977). 

Embora a edificação de pavimentos sobre o solo natural fosse uma prática bastante antiga para as cidades 
de maior relevância demográfica ou política, foi a partir da evolução das técnicas da construção civil e da 
urbanização acelerada que a verticalização das edificações passou a gerar externalidades negativas para a 
coletividade (FAGUNDES, 1977). Dentre os impactos produzidos por aquele processo, ressaltava-se o 
rompimento da escala da cidade (AZEVEDO NETTO, 1977), a sobrecarga sobre os serviços públicos e a 
afetação das condições de salubridade (FAGUNDES, 1977) e o surgimento de injustiças decorrentes da 
fixação de diferentes potenciais de uso do solo urbano (AZEVEDO NETTO et al., 1977); em síntese, 
questionavam-se as adversidades geradas sobre o equilíbrio urbano, a qualidade de vida nas cidades e a 
justiça social. 

O instrumento utilizado àquela época para o controle do uso do solo, todavia, ao invés de minorar tais 
adversidades, as acentuava (AZEVEDO NETTO et al, 1977). Isso porque o zoneamento resultava não só 
insuficiente ao controle do crescimento urbano, mas também permitia desigualdades decorrentes da ação 
discriminatória do poder público, evidenciadas no aspecto econômico, dado que diferenças no 
aproveitamento e uso do solo urbano implicavam na valorização diferenciada dos terrenos (HORI, 1977).  

É no bojo desse processo que surgem as primeiras iniciativas de limitação do direito de construir, como 
forma de equalizar os diferentes potenciais construtivos estabelecidos pelo zoneamento e de cobrar uma 
contrapartida social daquele que optasse por efetuar um maior uso de sua propriedade. Assim sendo, 
propunha-se como instrumentos baseados no mecanismo do solo criado: i) o coeficiente de 
aproveitamento único; ii) a transferência do direito de construção; e iii) a proporcionalidade entre solos 
públicos e privados (AZEVEDO NETTO et al., 1977). 

A respeito da adoção de um coeficiente de aproveitamento único, o objetivo era minorar a valorização 
diferenciada dos terrenos urbanos. Desta forma, todos os proprietários imobiliários de uma determinada 
região teriam um mesmo e igual coeficiente, estando seu direito de construir “limitado a uma determinada 
quantia proporcional à área do terreno” (AZEVEDO NETTO et al., 1977). Essa fixação, entretanto, não 
retirava do município a competência em estabelecer índices diferenciados através de sua normativa 
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urbanística, residindo aí sim o caráter urbanístico. Assim, originalmente, onde houvesse a conveniência de 
um maior adensamento, a construção adicional ao coeficiente único seria ali admitida “mediante o 
mecanismo de transferência de direitos de construir proveniente de terrenos onde para a comunidade 
seria conveniente a construção menos intensa” (AZEVEDO NETTO, 1977, p. 49).  

Entramos, portanto, no segundo instrumento, a transferência do direito de construção. Inspirado na 
legislação norte-americana, onde o instrumento era utilizado para fins de preservação do patrimônio 
histórico, o mecanismo previa aos proprietários que tivessem sua edificação “congelada” a compensação 
através da possibilidade de transferência do potencial construtivo não utilizado para outro local (TOLEDO, 
1977), minimizando as pressões do mercado imobiliário pela substituição do imóvel por usos e densidades 
mais rentáveis (COSTA; SANTOS, 1977). No Brasil, entretanto, a proposta amplia-se para além da 
compensação dos proprietários de imóveis tombados, abrangendo também outros propósitos, desde que 
mantida a transferência dentro de determinada abrangência física que permitisse a preservação da 
intensidade construtiva prevista para aquela localidade (AZEVEDO NETTO et al., 1977). É dizer, assegurada 
a proporcionalidade entre solos públicos e privados.  

De forma complementar, além da previsibilidade da transferência do direito de construir, àquele que 
desejasse construir em altura havia a possibilidade da prestação de uma contrapartida mediante a doação 
de um terreno em igual proporção ao solo acrescido, ou o seu equivalente econômico (AZEVEDO NETTO, 
1977). A aquisição de direitos de construir mediante contrapartida financeira, entretanto, não fazia parte 
do escopo original da ideia de “solo criado” e era objeto de controvérsia jurídica (AZEVEDO NETTO, 1977).  
Isso porque, ainda que a substituição pelo correspondente financeiro pudesse implicar no direcionamento 
deste a um interesse social, tal generalização poderia comprometer um dos fundamentos básicos de 
sustentação do mecanismo, quando do sacrifício da qualidade de vida em uma determinada localidade em 
favorecimento de outra (FAGUNDES, 1977). Fato é que mesmo diante das indagações suscitadas, a 
substituição da doação em áreas pelo seu correspondente econômico acabou sendo aceita por diversos 
técnicos diante da sua facilidade operacional (AZEVEDO NETTO, 1977). 

INSTRUMENTOS DE SOLO CRIADO NOMINADOS NO ESTATUTO DA CIDADE 

Embora o início das discussões sobre o solo criado no Brasil remonte ainda a década de 1970, estando o 
conceito e os contornos do instituto precisamente formulados pela doutrina desde a publicação do 
primeiro documento de circulação pública sobre o tema – Carta de Embu (1976) –, faltava-lhe dar 
normatividade jurídico-positiva, o que só viria a ocorrer através da lei federal nº 10.257 de 2001, 
denominada Estatuto da Cidade (COSTA, 2014).  

Dentre os instrumentos previstos naquela normativa federal, têm base no mecanismo do solo criado a 
Outorga Onerosa do Direito de Construir (arts. 28-31), as Operações Urbanas Consorciadas (arts. 32-34) e a 
Transferência do Direito de Construir (art. 35). Importa observar, contudo, que a relação de instrumentos 
oferecida pela normativa federal é meramente exemplificativa, não exaustiva, estando previstos, em seu 
artigo 4º (caput), a definição pela municipalidade de “outros instrumentos”, “desde que se cumpram os 
pressupostos e requisitos genericamente fixados na lei, sempre com vistas ao melhor atendimento e 
realização da política urbana de ocupação e uso do solo nas cidades” (COSTA, 2014, p. 180). 

Com relação ao primeiro instrumento de solo criado nominado, permite-se ao plano diretor a fixação de 
“áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico 
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adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário”, estando essa faculdade limitada ao 
coeficiente máximo de aproveitamento, a ser definido considerando-se “a proporcionalidade entre a infra-
estrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área” (BRASIL, 2001, art. 28). É dizer, 
consiste a Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) na “definição da cobrança de uma 
contrapartida pelo exercício do direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento básico [...] até 
o limite máximo” (FURTADO; BIASOTTO; MALERONKA, 2012, p. 13).  

Para a aplicação do instituto, Silva (2010, p. 264) sinaliza como pressupostos indispensáveis “a fixação de 
uma área ou zona pelo plano diretor na qual se admite construir além do coeficiente básico” e a definição 
do coeficiente básico de aproveitamento, podendo este ser “único para toda a zona urbana ou diferenciado 
para áreas específicas dentro da zona urbana” (BRASIL, 2001, art. 28, § 2º). Já em relação aos recursos 
auferidos com a venda de potencial construtivo, o Estatuto da Cidade define que a sua aplicação deverá ser 
destinada dentre as finalidades elencadas nos incisos I a IX do art. 26 daquela lei, a saber: regularização 
fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição de reserva 
fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos e 
comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de unidades de conservação ou 
proteção de outras áreas de interesse ambiental e proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou 
paisagístico (BRASIL, 2001). 

Importa observar ainda que, embora o Estatuto da Cidade determine a definição dos coeficientes de 
aproveitamento básico e máximo via plano diretor, o instituto da Outorga Onerosa do Direito de Construir 
não é autoaplicável a partir dessa simples definição, demandando lei municipal específica que estabeleça as 
condições de aplicação, determinando: i) a fórmula de cálculo para a cobrança; ii) os casos passíveis de 
isenção do pagamento da outorga; e iii) a contrapartida do beneficiário (BRASIL, 2001, art. 30). 

Em relação às Operações Urbanas Consorciadas (OUC), define-as o Estatuto da Cidade como: 

[...] o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com 
a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores 
privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas 
estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental (BRASIL, 2001, art. 32, § 2º). 

Trata-se, portanto, de uma associação entre o poder público local e o setor privado, com a finalidade de 
realizar intervenções urbanísticas para a melhoria de uma área específica da cidade, financiadas, conforme 
afirmam Biderman, Sandroni e Smolka (2006), a partir da alteração dos parâmetros urbanísticos do 
perímetro e a recuperação pelo poder público municipal da valorização imobiliária decorrente dessa 
modificação.  

Para os casos em que a operação urbana estiver associada à criação de solo, ou seja, quando for previsto 
como medida a alteração dos índices construtivos, o Estatuto da Cidade prevê como contrapartida a 
emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC (SOUZA, 2004), a serem “alienados 
em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras necessárias à própria operação” (BRASIL, 
2001, art. 34, caput). Assim sendo, os CEPACs servem ao pagamento pelo direito de construir que 
ultrapassa o coeficiente de aproveitamento básico estabelecido na lei de uso e ocupação do solo, limitado 
ao coeficiente máximo fixado pela lei específica que estabelece a operação. 
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Conversíveis em direito de construir, os CEPACs, entretanto, tem o seu uso limitado ao perímetro da 
operação (BRASIL, 2001). Da mesma forma, e diferentemente da OODC, os recursos auferidos a partir da 
comercialização de CEPACs devem ser aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada 
(BRASIL, 2001). Também em alternativa ao formato original de comercialização de potencial construtivo, 
dado pela OODC, os CEPACs permitiram “separar a contrapartida econômica do empreendimento que lhe 
deu origem, através da antecipação do recurso aos cofres públicos, evitando os desembolsos prévios tão 
frequentes nos planos e projetos urbanos” (SANTORO, 2015, p. 7). 

Ainda assim, tal qual a outorga onerosa, a aplicação do instituto reclama lei municipal específica, fundada 
no plano diretor, constando a definição da área a ser atingida, o programa básico de ocupação da área, o 
programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela operação, as 
finalidades da operação, o estudo prévio de impacto de vizinhança, as contrapartidas a serem exigidas dos 
beneficiários, a forma de controle da operação e a natureza dos incentivos a serem concedidos (BRASIL, 
2001; 2013). 

Por fim, consiste a Transferência do Direito de Construir (TDC) em um instrumento que permite ao 
proprietário, impossibilitado do uso do coeficiente de aproveitamento básico por razão de interesse 
coletivo, alienar ou transferir o potencial construtivo a terceiros ou o utilizar em imóvel de sua propriedade 
(FURTADO; BIASOTTO; MALERONKA, 2012). No que tange ao potencial construtivo objeto de transferência, 
Costa (2014, p. 171) observa que este é constituído pela “diferença entre a área já edificada no imóvel de 
origem e o limite máximo de seu coeficiente básico de aproveitamento, o qual, por restrição do Poder 
Público, se tolheu ao proprietário”. Já para a localidade receptora do potencial transferível, a transferência 
se dá para além do coeficiente básico de aproveitamento, estando limitada ao coeficiente máximo 
estabelecido (COSTA, 2014), que, conforme previamente mencionado, deve estar em conformidade com a 
infraestrutura instalada. 

Com relação ao imóvel passível de se configurar como beneficiário da TDC, este pode ser de patrimônio 
público ou privado (redação dada pelo art. 35, caput), desde que considerado necessário para fins de: 
i) implantação de equipamentos urbanos e comunitários; ii) preservação, quando o imóvel for considerado 
de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural; ou iii) servir a programas de regularização 
fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social 
(BRASIL, 2001, art. 35, incisos I a III). Entretanto, no caso da alienação de potencial construtivo pertencente 
a imóvel público, Costa (2014, p. 176) pontua que esta deve “obedecer aos parâmetros e requisitos legais 
para a alienação de direitos de pessoa jurídica de direito público”. 

Introduzidas as premissas básicas que norteiam os instrumentos de solo criado e definidos os conceitos de 
cada um em separado, prossegue-se com o exame da Cota de Potencial Construtivo frente a esses 
instrumentos, com algumas reflexões sobre a natureza assumida por essa nova figura jurídica em cada 
momento de sua trajetória. 

COTA DE POTENCIAL CONSTRUTIVO 

Não prevista expressamente na normativa urbanística federal, a Cota de Potencial Construtivo (CPC) 
constitui uma ferramenta genuinamente curitibana, que parte da mesma lógica de criação de solo dos 
instrumentos já consolidados no Brasil. Em relação àqueles instrumentos, embora a Cota de Potencial 
Construtivo apresente atualmente uma maior similaridade com a Outorga Onerosa do Direito de Construir, 
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o instrumento foi instituído pela primeira vez como uma variação da Transferência do Direito de Construir, 
e tem sua forma de definição e aplicação semelhante a dos Certificados de Potencial Adicional de 
Construção. Assim sendo, a Cota de Potencial Construtivo constitui hoje uma ferramenta híbrida, que por 
apresentar características específicas, diferentes e concorrentes com as dos instrumentos tradicionais de 
solo criado em Curitiba, merece destaque. 

Relação do instrumento com a Transferência do Direito de Construir 

Data de 1993 a primeira vez que a Cota de Potencial Construtivo apareceu na normativa do município de 
Curitiba, mediante o ato administrativo nº 380, quando do surgimento da figura das Unidades de Interesse 
Especial de Preservação (UIEP) e da definição de incentivos, visando a sua restauração e manutenção 
(CURITIBA, 1993). Enquanto com Unidades de Interesse Especial de Preservação aquele decreto fazia 
referência a “imóveis da mais elevada importância cultural, histórica e arquitetônica” (CURITIBA, 1993, 
considerandos), com incentivos a normativa municipal estabelecia a “concessão de parâmetros, por 
transferência de potencial construtivo, (...) mediante a aquisição de cotas de potencial construtivo” 
(CURITIBA, 1993, art. 2º). 

Embora o novo instrumento instituído parecesse conversar com o formato tradicional de transferência, 
cujo início da aplicação em Curitiba remetia ao ano de 19821 e destinava-se à preservação de Unidades de 
Interesse de Preservação (UIP), a concessão do incentivo se dava de outra forma. Em verdade, a idealização 
de uma maneira alternativa de transferência de potencial construtivo se deu justamente em função dos 
inconvenientes oferecidos pelo instrumento original, quando do envolvimento de edifícios de grandes 
dimensões, muitos dos quais institucionais e/ou públicos. Nas palavras de Polucha (2017): 

Uma dificuldade era o fato dos edifícios serem de grandes dimensões e por isso exigirem a 
transferência de uma elevada quantidade de potencial construtivo, o que tornaria o 
processo moroso. Outra era que muitos destes edifícios eram institucionais, o que exigia 
que a negociação deste potencial construtivo fosse aprovada em instâncias burocráticas, 
também contribuindo para morosidade. Por fim, muitos destes edifícios eram públicos, 
portanto o potencial construtivo também era público, e por isso sua transferência estava 
sujeita a diversos questionamentos (POLUCHA, 2017, p. 10). 

Alternativamente, a forma de operação das Cotas de Potencial Construtivo consistia na definição da 
unidade como de interesse especial de preservação e no cálculo do potencial construtivo. Na sequência, o 
potencial era convertido em cotas – sendo cada cota equivalente a um metro quadrado (1 m²) –, e o 
estoque comercializado pelo poder público municipal, que direcionava os recursos auferidos para obras de 
restauro e preservação do patrimônio instituído.  

Com base no exposto, é possível pressupor que havia uma relação direta entre o potencial construtivo 
transferível, aquele que é calculado para fins de aplicação da Transferência do Direito de Construir, e o 
estoque de cotas a ser disponibilizado mediante o novo instrumento instituído. Cabem aqui, entretanto, 
algumas considerações.  

                                                           
1
 Lei municipal nº 6.337 de 1982. 
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Primeiro que, diferentemente do que atesta Costa (2014), que define que para a aplicação da Transferência 
do Direito de Construir o objeto de transferência corresponde ao potencial construtivo não utilizado no 
terreno, em Curitiba, o conteúdo equivale ao total do potencial construtivo (CURITIBA, 2000a), ou, para os 
casos em que o imóvel configura valor cultural, histórico ou arquitetônico, à “área do imóvel a preservar 
mais o potencial construtivo do próprio terreno” (CURITIBA, 1991, art. 4º, inciso II). É dizer, mesmo que 
haja uma correspondência entre o objeto de transferência dos dois instrumentos, importa destacar que em 
Curitiba a aferição desse objeto ocorre de forma diferenciada. 

Ainda, uma vez definido o potencial transferível, no momento da aplicação da Transferência do Direito de 
Construir em Curitiba, esse potencial é objeto de conversão, através de um cálculo de equivalência entre o 
imóvel de origem e de destino (fórmula 1), que considera o coeficiente de aproveitamento da zona ou setor 
onde está localizado o imóvel e o preço do metro quadrado do terreno (CURITIBA, 2000a, art. 5º). Ou seja, 
procede-se com um cálculo que mensura o quanto corresponde o potencial construtivo do imóvel cedente 
quando transferido para o imóvel receptor, partindo-se das características dos locais em que se encontram 
esse imóvel e o imóvel de origem.  

        
   

   
   
  

  
 

 

Onde: 
Pt = Potencial construtivo transferível 
Pc = Potencial construtivo 
Vmc = Valor do metro quadrado do terreno do imóvel que cede o potencial 
Vmr = Valor do metro quadrado do terreno do imóvel que recede o potencial 
Cc = Coeficiente de aproveitamento da zona ou setor onde está localizado o imóvel 
que cede o potencial 
Cr = Coeficiente de aproveitamento da zona ou setor onde está localizado o imóvel 
que recebe o potencial 

Fórmula 1: Cálculo de conversão do potencial construtivo entre os imóveis de origem e destino. 
Elaboração: A autora (2018), com base na lei municipal nº 9.803 de 2000. 

Já para a Cota de Potencial Construtivo, a conversão se dá mediante a multiplicação da área a ser adquirida 
por um fator de correção, variável em função do uso a que se destina o imóvel receptor e da zona ou setor 
em que se localiza. Embora de 1993 a 1997 a lógica fosse outra, a partir desse último ano passou a se 
empregar um maior fator de correção para zonas e setores com coeficientes de aproveitamento mais 
elevados (quadro 1); ou seja, quanto maior fosse o coeficiente de aproveitamento da zona ou setor do 
imóvel a receber o potencial construtivo, maior o número de cotas a ser adquirido.  

NORMATIVA USO RESIDENCIAL USO NÃO RESIDENCIAL 

Ano Decreto 
CA 
5 

CA 
4 

CA 
2 

CA 1 
a 2 

CA até 1 
(incluindo) 

CA 
5 

CA 
4 

CA 
2 

CA 1 
a 2 

CA até 1 
(incluindo) 

1993 425/1993 e 660/1883 0,52 - 1,3 1,95 2,6 0,52 - 1,3 1,95 2,6 

1994 523 1 - 2,5 3,75 5 1 - 2,5 3,75 5 

1997 997/ 1997 e 1152/1997 1,25 1,25 0,6 0,4 0,3 1,25 1,25 0,6 0,4 0,3 

2001 815/2001 e 1142/2001 1,25 1,25 0,6 0,4 0,3 ou 0,4 1,25 1,25 - 0,6 0,3 ou 0,4 

2001 a 
2004 

1141/2001, 99/2002, 651/2003, 
652/2003, 656/2003, 203/2004 e 

665/2004 
1,25 1,25 0,6 0,4 0,3 1,25 1,25 0,6 0,4 0,3 

2005 a 
2011 

1636/2005, 563/2006, 820/2006, 
588/2007, 1443/2007, 1116/2008, 
689/2009, 1604/2009, 581/2010, 

1533/2010 e 295/2011 

1,25 1,25 0,6 0,4 0,3 1 0,75 1 1 0,75 ou 1 
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NORMATIVA USO RESIDENCIAL USO NÃO RESIDENCIAL 

Ano Decreto 
CA 
5 

CA 
4 

CA 
2 

CA 1 
a 2 

CA até 1 
(incluindo) 

CA 
5 

CA 
4 

CA 
2 

CA 1 
a 2 

CA até 1 
(incluindo) 

2012 a 
2014 

291/2012, 359/2012, 826/2012, 
1274/2012, 1275/2012, 2007/2012, 
2020/2012, 985/2013, 1239/2013, 

847/2014 e 993/2014 

1,25 1,25 0,8 0,5 0,4 1,25 1,25 1 1 1 

Quadro 1: Tabela com os fatores de correção por uso, por coeficiente de aproveitamento (CA) e por decreto/ano. 
Elaboração: A autora (2018), com base na legislação urbanística municipal. 

Como, em geral, há uma correspondência entre coeficiente de aproveitamento, disponibilidade de 
infraestrutura e preço da terra, poder-se-ia atribuir uma relação dos cálculos de conversão dos dois 
instrumentos. Se colocada em teste, entretanto, a hipótese não procede. O Setor Estrutural2 em seu trecho 
sul, por exemplo, a despeito dos diferentes preços da terra que coleciona, possui um mesmo fator de 
correção. Em verdade, Ciffoni (2011), a partir da espacialização das certidões de transferências via Cota de 
Potencial Construtivo sobre a Planta Genérica de Valores identificou haver uma grande variação no preço 
da terra dos imóveis receptores do potencial. Ainda assim, a variável preço da terra não entra no cálculo da 
conversão de potencial via Cota de Potencial Constutivo. 

É dizer, transações envolvendo um mesmo imóvel cedente e um mesmo imóvel receptor, caso fosse 
aplicado um instrumento ou outro, poderiam ter um potencial construtivo transferido bastante distinto. 
Ainda assim, poder-se-ia defender que ao imóvel cedente não haveria diferença. A suspeita, todavia, 
também é objeto de questionamentos, dado que, segundo Ciffoni (2011, p. 149), “a regulamentação nem 
sempre expressa o potencial construtivo total do imóvel ou potencial a ser transferido, comprometendo a 
clareza de informação”. Para esclarecer o que precede, selecionemos um exemplo. 

Em 2007, a Casa do Estudante Universitário de Curitiba foi definida como uma Unidade de Interesse 
Especial de Preservação, sendo estabelecido como potencial construtivo transferível o correspondente a 
10.000 cotas3. Em 2008, entretanto, o ato administrativo que instituiu aquela unidade foi alterado, 
majorando o número de cotas a 18.390, justificado o acréscimo pela atualização do orçamento para a 
execução da reforma e restauro4. Um ano depois, o estoque a ser comercializado foi objeto de novo 
reajuste, totalizando 22.665 cotas5. Ainda, entre o primeiro e o segundo acréscimo, houve um reajuste no 
preço de cada cota, passando dos praticados R$ 200,00 para R$ 350,00, ampliando ainda mais os recursos a 
serem auferidos. 

Em nenhum dos decretos municipais instituídos, entretanto, há clareza sobre qual seria o potencial 
construtivo passível de transferência daquele imóvel. Sendo assim, não é possível dizer qual a 
representatividade das cotas estabelecidas sobre o total disponível. Ainda, sendo a Cota de Potencial 
Construtivo objeto de definição e regulamentação via decreto municipal, não há qualquer controle pelo 
poder legislativo municipal e nem por qualquer outro órgão de controle externo. Assim sendo, não é 
                                                           
2
 Compartimento territorial definido pela Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo (lei municipal nº 9.800 de 2000), cujo 

coeficiente de aproveitamento é quatro (4). No trecho mencionado, o Setor Estrutural percorre quase nove quilômetros de 
extensão e intercepta seis bairros. 

3
 Decreto municipal nº 588 de 2007. 

4
 Decreto municipal nº 386 de 2008. 

5
 Decreto municipal nº 1.604 de 2009. 
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possível estabelecer uma relação, a não ser que se investigue caso a caso, do potencial passível de 
transferência e do estoque de cotas disponibilizado. 

Outra diferença da Cota de Potencial Construtivo em relação ao seu instrumento de origem diz respeito à 
contrapartida financeira exigida ao beneficiário. Conforme verificado, para a aplicação da Transferência do 
Direito de Construir, a interveniência do poder público municipal se dá, para além da averiguação da 
possibilidade da transferência, no cálculo do potencial transferível. Quando há uma transferência 
intersubjetiva6 mediante contraprestação financeira, entretanto, a equivalência econômica é acordada 
entre terceiros, não havendo a participação do Município. Já para a aplicação da Cota de Potencial 
Construtivo, a contrapartida é regulamentada pelo poder público municipal e corresponde ao número de 
cotas a ser adquirido multiplicado pelo preço de cada cota, que é definido no decreto municipal que a 
institui. 

Não há, portanto, uma regra fixa e geral que estabeleça o preço das cotas, levando a crer que a sua 
definição é um tanto quanto arbitrária. Em verdade, se levantados os decretos instituídos desde o início da 
aplicação do instrumento, é possível verificar que entre 1996 e 2008 o preço da cota permaneceu 
congelado, no valor de R$ 200,00, não havendo qualquer reajuste inflacionário. Considerando-se que na 
Transferência do Direito de Construir a transação ocorre entre terceiros, sem a participação do município 
na regulamentação da contrapartida, tudo leva a crer que esta acompanha os preços de mercado. Sendo 
assim, estima-se que o congelamento do preço da cota teve reflexos também sobre a transação que ocorre 
entre privados. 

Para esse último caso, entretanto, não havia a possibilidade da renovação do potencial transferível, 
previsibilidade esta concedida à Cota de Potencial Construtivo desde 1993 e correspondente ao prazo de 10 
anos. A mudança de curso se deu em 2011, quando, para a transferência de potencial construtivo relativa 
às Reservas de Preservação do Patrimônio Natural Municipal (RPPNM), abriu-se a possibilidade de 
renovação do potencial7. A possibilidade foi então ampliada em 2015, quando da revisão do Plano Diretor 
do Município8, que definiu como integrante da lei específica da transferência os casos passíveis de 
renovação. Assim sendo, a previsibilidade no instrumento básico da política de desenvolvimento urbano 
permitiu que um ano depois, mediante a lei de preservação do patrimônio cultural de Curitiba9, se 
estabelecesse a renovação do potencial concedido passados 15 anos de seu usufruto. 

A despeito da assertividade ou não da instituição da renovação do potencial construtivo, dado que 
juridicamente a transferência representa uma forma de indenização (HORI, 1977) e que a renovação 
poderia implicar na indenização periódica de um mesmo proprietário, não resultaria inusitado pressupor 
que a ampliação dessa previsibilidade à Transferência do Direito de Construir decorreu da sua concorrência 
com a Cota de Potencial Construtivo. Se o rebaixamento dos preços do potencial construtivo pode ser 
atribuído à inclusão desse novo instrumento, de igual forma a restrição da possibilidade de renovação a ele 
poderia implicar na desvalorização do instrumento original, fazendo com que os proprietários de imóveis 
que se sentissem penalizados pressionassem o Município para a ampliação do benefício. 

                                                           
6
 Transferência de um sujeito para outro. 

7
 Lei municipal nº 13.899 de 2011. 

8
 Lei municipal nº 14.771 de 2015. 

9
 Lei municipal nº 14.794 de 2016. 
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Ainda assim, mesmo com uma maior possibilidade de manobra na definição da contrapartida financeira, a 
Transferência de Potencial Construtivo tem sua aplicação dificultada, quando em comparação com a Cota 
de Potencial Construtivo. Isso porque, se para o formato original de transferência o trâmite inclui o cálculo 
do potencial construtivo e a estimativa do preço da terra dos imóveis cedente e receptor, reclamando a 
análise técnica por diversas secretarias e órgãos municipais, a Cota de Potencial Construtivo tem o trâmite 
facilitado, dado apenas pelo orçamento das obras do imóvel a ser preservado. Isso sem contar a 
flexibilidade garantida ao gestor público municipal, que, mediante ato administrativo, pode majorar o 
número de cotas a serem concedidas, corrigindo eventuais equívocos ou reajustes orçamentários. 

A síntese da relação efetuada entre a Cota de Potencial Construtivo e a Transferência do Direito de 
Construir pode ser observada no quadro 2, a seguir: 

 
Transferência do Direito de Construir 

Cota de Potencial Construtivo  
(modalidade UIEP) 

Definição legal 
Previsão em Plano Diretor  
Lei municipal específica 

Decreto municipal 

Finalidade 

 Preservação do patrimônio cultural e 
ambiental  

 Criação e ampliação de unidades de 
conservação ambiental 

 Regularização Fundiária 

 Outros
10

 

 Preservação do patrimônio cultural 

Potencial construtivo 
objeto de 
transferência 

Unidades de Interesse de Preservação: área 
do imóvel a preservar mais o potencial 
construtivo total do terreno (CURITIBA, 1991) 
Outros imóveis: Potencial construtivo total do 
terreno (CURITIBA, 2000a) 

Calculado a partir do orçamento necessário para 
o restauro e a preservação do imóvel 

Variáveis no cálculo de 
conversão do 
potencial transferível 

Coeficiente de aproveitamento  
Preço da terra 

Fator de correção, variável segundo o uso a que 
se destina o imóvel e a zona ou setor em que se 
localiza 

Cálculo da 
contrapartida 

Contrapartida negociada entre particulares 
Número de cotas a ser adquirido, multiplicado 
pelo preço da cota, definido no decreto que 
institui o benefício 

Renovação do 
potencial 

A cada 15 anos  A cada 10 anos 

Destinação dos 
recursos auferidos 

Diretamente ao proprietário do imóvel 
cedente 

Até 1997, variável: conta bancária vinculada, em 
nome do Município, ou conta bancária do 
beneficiário 
Após 1997: conta bancária vinculada, em nome 
do Município 

Trâmite burocrático 
Avaliação do preço da terra, cálculo do 
potencial objeto de transparência e cálculo da 
conversão do potencial transferível 

Orçamento das obras do imóvel a ser preservado 

                                                           
10

 Segundo Polucha (2017), a modalidade “outros”, instituída em 2000, corresponde a uma forma de indenização mediante acordo 
com proprietários, geralmente utilizada em casos de alargamento de vias ou em casos específicos de subutilização de potencial 
construtivo. 
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Transferência do Direito de Construir 

Cota de Potencial Construtivo  
(modalidade UIEP) 

Agente que oferece o 
potencial construtivo 

Proprietário do imóvel cedente, mediante 
intermediação do poder público municipal  

Prefeitura Municipal de Curitiba, através da 
Secretaria Municipal de Urbanismo 

Quadro 2: Comparativo entre a regulamentação e forma de aplicação da Cota de Potencial Construtivo e a Transferência do Direito de Construir 
em Curitiba. 

Elaboração: A autora (2018), com base na legislação urbanística municipal. 

Relação do instrumento com a Outorga Onerosa do Direito de Construir 

Passados 10 anos do surgimento da Cota de Potencial Construtivo, ocorre a primeira ampliação de 
finalidades, em uma formatação que distanciou o instrumento da transferência. Motivado pela necessidade 
de prestar uma contrapartida a um financiamento promovido pela União e pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, o Município passou a utilizar as cotas como forma de angariar recursos para a aquisição 
de terras e o assentamento das famílias relocadas pelo programa (CURITIBA, 2003). Assim sendo, as 
condições de aplicação sofreram alterações, passando o estoque a ser estabelecido não a partir do 
potencial passível de transferência – dado sua inexistência –, mas do “orçamento necessário para atingir o 
objetivo pretendido” (POLUCHA, 2017, p. 11). É dizer, tendo como ponto de partida o montante a ser 
arrecadado e o preço praticado de cada cota, estabelecia-se o estoque a ser disponibilizado no mercado. 

Logo, é possível atestar que a partir de 2003 o instrumento aproximou-se da Outorga Onerosa do Direito de 
Construir. Isso porque, o que fez a Cota de Potencial Construtivo foi outorgar ao proprietário de solo 
urbano, mediante contrapartida financeira, adquirir um terreno virtual que corresponde à diferença entre o 
seu coeficiente de aproveitamento estabelecido na lei de zoneamento e o máximo que instituiu o decreto 
da Cota de Potencial Construtivo, limitado ao estoque de cotas também estabelecido naquela normativa. 

De maneira similar, as modalidades regulamentadas posteriormente incorporaram esse modelo de 
aplicação. Conforme descreve Polucha (2017), em 2009, o instrumento foi direcionado para angariar 
recursos para a construção de equipamentos sociais. Um ano depois, as cotas surgiram como alternativa 
para o financiamento das obras do estádio-sede da Copa do Mundo 2014. Por fim, em 2012, os recursos 
passaram a ser “destinados para o Programa Especial de Governo” deixando “de ter uma destinação 
específica” (POLUCHA, 2017, p. 11).   

Embora similares na concepção, a forma de aplicação da Outorga Onerosa do Direito de Construir e da Cota 
de Potencial Construtivo revelam diferenças significativas. Uma primeira distinção diz respeito ao cálculo da 
contrapartida. Conforme previamente descrito, para o imóvel receptor do potencial via CPC, a 
contraprestação financeira é calculada a partir do número de cotas a ser adquirido, multiplicado pelo preço 
de cada cota, sendo o número de cotas definido a partir da multiplicação da área a ser adquirida por um 
fator de correção. Já para a outorga onerosa, a contrapartida pode ser prestada mediante a doação de 
terreno urbano ou o seu equivalente econômico, na correspondência de 75% do valor de mercado da 
fração de solo acrescida (fórmula 2), sendo a estimativa do valor de mercado realizada com base no 
Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Imóveis – ITBI (CURITIBA, 2000b).  

Importa ressaltar, contudo, que a fração de solo acrescida não corresponde simplesmente à área a ser 
construída adicionalmente aos parâmetros estabelecidos pelo zoneamento, mas à fração de solo necessária 
à construção daquela área adicional. Ou seja, a variar pela zona ou setor em que se encontra inserido o 
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imóvel, é dizer, pelos parâmetros construtivos daquela localidade, a fração de solo para a construção de 
uma mesma área adicional pode ser superior ou inferior. Assim, o que faz a regulamentação do 
instrumento em Curitiba é instituir que se considere o preço da terra praticado no momento do cálculo da 
contrapartida, porém sem negligenciar o potencial construtivo da região. 

  
  

  
             

Onde: 
C = Contrapartida a ser prestada pelo beneficiário 
Aa = Área adicional requerida pelo beneficiário 
Pt = Preço da terra 

Fórmula 2: Cálculo da contrapartida quando da aplicação da Outorga Onerosa do Direito de Construir. 
Elaboração: A autora (2018), com base na lei municipal nº 9.802 de 2000. 

Embora os coeficientes de aproveitamento também sejam considerados pela Cota de Potencial Construtivo 
para a definição do fator de correção, essa não se dá de forma proporcional, mas arbitrária. Para ilustrar o 
que precede, basta identificar os fatores de correção instituídos para os imóveis residenciais nos últimos 
decretos do instrumento. Enquanto zonas ou setores com o coeficiente de aproveitamento de 4 e 5 tinham 
um fator de correção igual, equivalente a 1,25, compartimentos com coeficiente 2 tinham fator de correção 
igual a 0,8, regiões com coeficientes entre 1 e 2 tinham fator de 0,5 e as zonas e setores com coeficiente 
igual ou inferior a 1 tinham fator de correção equivalente a 0,4. Ainda, não é demais lembrar que imóveis 
destinados a um mesmo uso e dentro de uma mesma zona, independente da localização, têm um mesmo 
fator de correção.  

Para simplificar a compreensão da diferença dos cálculos, basta compreender que um mesmo imóvel em 
diferentes posições dentro de uma mesma zona ou setor teria que prestar a mesma contrapartida, caso 
adotada a Cota de Potencial Construtivo. Já se adotada a Outorga Onerosa do Direito de Construir, o 
beneficiário teria sua contrapartida alterada, a depender da diferença do preço da terra entre as duas 
localizações. Ou seja, a forma de aplicação da Cota de Potencial Construtivo tende a ser mais benéfica para 
imóveis bem localizados, com um preço da terra mais elevado, enquanto que a Outorga Onerosa do Direito 
de Construir tende a favorecer imóveis mais periféricos. Entretanto, a considerar que a aplicação do 
instrumento possui uma íntima relação com a dinâmica imobiliária, e que esta se encontra mais sujeita à 
aquisição de solo em regiões bem localizadas, presume-se que as localizações mais periféricas não façam 
uso dessa vantagem. 

Uma segunda diferença entre os instrumentos está na destinação dos recursos. Embora a adequação do 
Plano Diretor ao Estatuto da Cidade tenha ampliado o rol de finalidades para as quais a outorga onerosa 
pode ser utilizada, abrangendo o que institui a normativa federal, efetivamente o instrumento vem sendo 
utilizado apenas como incentivo à implantação de programas habitacionais de interesse social e à 
preservação de áreas verdes (POLUCHA, 2017). Já a Cota de Potencial Construtivo tem a aplicação 
ampliada. É possível, todavia, arriscar uma relação das finalidades a que se destina esse instrumento com o 
que estabelece a lei federal e o Plano Diretor municipal.  

A destinação dos recursos a programas de regularização fundiária pode ser relacionada ao item 
“regularização fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social”, a finalidade 
de arrecadação de recursos para construção de equipamentos sociais encaixa-se bem no item “implantação 
de equipamentos urbanos e comunitários” e, até mesmo o direcionamento do instrumento ao programa 
especial do governo pode ser relacionado ao item anterior e ao item “criação de espaços públicos de lazer e 
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áreas verdes”, dado que vincula a aplicação dos recursos às finalidades de i) implantação de equipamentos 
urbanos e comunitários ou; ii) criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes (CURITIBA, 2013).  

Diferentemente, o potencial construtivo concedido como forma de financiamento de um estádio privado à 
Copa do Mundo 2014 não encontra lastro nem no Plano Diretor de Curitiba, nem no Estatuto da Cidade. 
Para esse caso, o benefício foi definido como “Potencial Construtivo de Natureza Especial”, reservado a 
"imóveis ícones", estando o estádio enquadrado como de “interesse esportivo para a cidade” (TCE/PR, 
2011). Todas as terminologias supracitadas, entretanto, não podem ser relacionadas, nem de maneira 
forçosa, ao que institui a normativa federal, configurando essa finalidade como um caso de exceção. 

Outro aspecto que diferencia os dois instrumentos é a gestão dos recursos auferidos. Quanto à Outorga 
Onerosa do Direito de Construir, os recursos são geridos por fundos municipais: o Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social, que tem a gestão de recursos orientada por um conselho gestor de caráter 
deliberativo e composição paritária11; e o Fundo Municipal do Meio Ambiente, que embora seja 
administrado exclusivamente por funcionários públicos municipais está submetido à prestação de contas 
realizadas anualmente à Câmara Municipal12. 

Já os recursos obtidos a partir da venda de cotas de potencial construtivo apresenta uma trajetória 
diferenciada. Até 2003, quando o instrumento apresentava características mais semelhantes à 
Transferência de Direito de Construir, a destinação dos recursos era variável. Em alguns casos, os recursos 
eram recolhidos em conta bancária vinculada, em nome do Município. Em outros, como foi o caso do 
potencial concedido aos edifícios da Universidade Federal do Paraná e do Ministério Público do Estado do 
Paraná, os recursos foram direcionados diretamente para as contas bancárias dos beneficiários. Já em 
2003, com a mudança da natureza do instrumento e a sua destinação ao Programa Habitacional de 
Interesse Social, os recursos foram destinados ao mesmo fundo municipal que recebe os recursos da 
outorga onerosa, reforçando a vinculação com esse instrumento. Entretanto, quando ampliada novamente 
a finalidade do instrumento, em 2009, os recursos voltaram a ser direcionados a uma conta bancária 
vinculada, em nome do Município. 

Para o potencial construtivo direcionado ao Programa Especial da Copa do Mundo FIFA 2014, chegou a se 
cogitar o direcionamento dos recursos diretamente ao seu beneficiário. Em verdade, havia um receio que a 
comercialização das cotas não se desse em tempo hábil para a quitação da dívida do clube proprietário do 
estádio com a instituição credora do empréstimo, diante da crise econômica vivenciada pelo setor da 
construção civil naquele momento (MATTOSO; ALVES, 2015). Como alternativa, a proposta da Prefeitura 
Municipal foi pelo repasse do potencial àquela instituição, possibilitando, pela primeira vez na trajetória do 
instrumento, a comercialização das cotas por um terceiro. As normativas que estabeleciam o repasse, 
entretanto, receberam suspensão preventiva e cautelar pelo Tribunal de Contas do Paraná (MARTINEZ, 
2017), sendo revogadas pela municipalidade na sequência.  

Em síntese, a comparação da Cota de Potencial Construtivo pós-2003 com a Outorga Onerosa do Direito de 
Construir revela uma concepção similar dos instrumentos, porém uma forma de aplicação diferenciada 
que, novamente, incita a concorrência. Além da contrapartida diferenciada e do trâmite certamente mais 

                                                           
11

 Lei Municipal nº 12.816 de 2008. 

12
 Decreto Municipal nº 391 de 1992. 
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facilitado, uma vez que não envolve a estimativa do valor da terra, a aplicação dos recursos auferidos 
também não passa necessariamente pelo crivo de um fundo municipal com gestão deliberativa e paritária, 
reforçando o caráter menos transparente do instrumento. 

A síntese da relação efetuada entre a Cota de Potencial Construtivo e a Outorga Onerosa do Direito de 
Construir pode ser observada no quadro 3, a seguir: 

 
Outorga Onerosa do Direito de Construir 

Cota de Potencial Construtivo  
(outras modalidades) 

Definição normativa 
Previsão em Plano Diretor  
Lei municipal específica

13
 

Decreto municipal 

Finalidade 

 Programa Habitacional de Interesse Social 

 Incentivos construtivos aos imóveis 
pertencentes ao Setor Especial de Áreas 
Verdes  

 Programa Habitacional de Interesse Social 

 Programa de Implantação de Equipamentos 
Sociais 

 Programa Especial de Governo 

 Programa Especial da Copa do Mundo FIFA 
2014 

 Regularização de edificações 

Cálculo da 
contrapartida 

75% do valor de mercado da fração de solo 
acrescida, sendo a estimativa do valor de 
mercado realizada com base no Imposto de 
Transmissão Intervivos de Bens Imóveis – ITBI 

Número de cotas a ser adquirido, multiplicado 
pelo preço da cota, definido no decreto que 
institui o benefício. O número de cotas a ser 
adquirido, por sua vez, é dado pela multiplicação 
da área a ser acrescida por um fator de correção, 
variável segundo o uso a que se destina o imóvel 
e a zona ou setor em que se localiza 

Destinação dos 
recursos auferidos 

Para o Programa Habitacional de Interesse 
Social: Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social 
Para à preservação de áreas verdes: Fundo 
Municipal do Meio Ambiente 

Para o Programa Habitacional de Interesse Social: 
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 
Para as demais modalidades: Conta bancária 
vinculada, em nome do Município 

Trâmite burocrático 
Avaliação do preço da terra  
Cálculo da fração de solo acrescida 

Orçamento das obras e intervenções previstas 

Agente que oferece o 
potencial construtivo 

Prefeitura Municipal de Curitiba, através da 
Secretaria Municipal de Urbanismo 

Prefeitura Municipal de Curitiba, através da 
Secretaria Municipal de Urbanismo 

Quadro 3: Comparativo entre a regulamentação e forma de aplicação da Cota de Potencial Construtivo e a Outorga Onerosa do Direito de 
Construir em Curitiba. 

Elaboração: A autora (2018), com base na legislação urbanística municipal. 

Relação do instrumento com a Operação Urbana Consorciada 

A Operação Urbana Consorciada foi o último instrumento de solo criado a ser regulamentado em Curitiba, 
apresentando uma trajetória de aplicação relativamente recente. Embora prevista como um instrumento à 

                                                           
13

  Na verdade, não há uma lei que regulamente de forma genérica a aplicação da Outorga Onerosa do Direito de Construir. O que 
existe é lei dispondo sobre os instrumentos de política urbana do município (lei nº 9.801 de 2000), lei prevendo incentivos para a 
implantação de programas habitacionais de interesse social – dentre eles a OODC (lei nº 9.802 de 2000), e decreto estabelecendo 
condições especiais de aproveitamento para os terrenos integrantes do Setor Especial de Áreas Verdes (decreto nº 194 de 2000). 
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disposição da política urbana municipal desde o Plano Diretor de 200414, lei específica que cria a primeira 
operação urbana do município, a Operação Urbana Consorciada Linha Verde, data apenas de 201115. Por 
essa razão, a relação entre esse instrumento e a Cota de Potencial Construtivo pareceria ainda prematura, 
não fossem as várias correspondências entre a definição das cotas e a forma de concessão e emissão dos 
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs). 

Conforme define Sandroni (2013), a emissão dos CEPACs está condicionada às seguintes especificações:  

a) Operação Urbana onde os Cepacs poderão ser utilizados;  
b) quais serão as obras e intervenções urbanas que serão financiadas com os recursos 
obtidos com a venda de Cepacs;  
c) o valor total da emissão;  
d) o preço de cada Cepac;  
e) a quantidade de Cepacs emitida;  
f) a tabela de conversão de Cepacs em m

2
 ou mudança de uso.  

(SANDRONI, 2013, p. 12) 

De forma similar, os decretos municipais que estabelecem as Cotas de Potencial Construtivo definem as 
zonas ou setores onde as cotas poderão ser utilizadas, as obras e intervenções a serem financiadas com os 
recursos da venda das cotas, o preço de cada cota e a quantidade de cotas emitidas – saindo daí o valor 
total de cada emissão –, e a tabela contendo os índices para cálculo do número de cotas a ser adquirido 
segundo o uso a que se destina o imóvel receptor e a zona/setor em que se encontra inserido (quadro 4).  

CERTIFICADO DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO COTA DE POTENCIAL CONSTRUTIVO 

A Operação Urbana onde os Cepacs poderão ser utilizados  As zonas ou setores onde as cotas poderão ser utilizadas 

Quais serão as obras e intervenções urbanas que serão 
financiadas com os recursos obtidos com a venda de Cepacs  

Quais serão as obras e intervenções urbanas que serão 
financiadas com recursos obtidos com a venda das cotas 

O valor total da emissão  
O valor total da emissão (dado pela multiplicação entre o 
preço de cada cota e a quantidade de cotas emitida) 

O preço de cada Cepac O preço de cada cota 

A quantidade de Cepacs emitida A quantidade de cotas emitida 

A tabela de conversão de Cepacs em m² ou mudança de uso 
A tabela com os índices para cálculo do número de cotas a 
serem adquiridas conforme o uso e a zona/setor 

Quadro 4: Comparativo entre o exigido para a emissão de CEPACs e o utilizado na definição e forma de concessão das cotas. 
Elaboração: A autora (2018), com base em Sandroni (2013) e na legislação urbanística municipal16. 

Em relação à definição dos locais onde a Cota de Potencial Construtivo poderá ser utilizada, é verdade que 
há uma maior semelhança com a Transferência do Direito de Construir e com a Outorga Onerosa do Direito 
de Construir, haja vista que enquanto os CEPACs tem o seu uso limitado ao perímetro da operação, as cotas 
podem ser utilizadas em todas as zonas e setores que, segundo o Plano Diretor e normativas 
complementares, podem ter seus parâmetros básicos extrapolados e receber uma área adicional de 
construção. Sendo assim, importa destacar que, embora cada decreto municipal estabeleça as zonas e 

                                                           
14

 Lei municipal nº 11.266 de 2004. 

15
 Lei municipal nº 13.909 de 2011. 

16
 Até a conclusão deste trabalho, haviam sido identificados 81 decretos e duas leis que tratavam sobre a definição e a forma de 

concessão das Cotas de Potencial Construtivo em Curitiba, motivo pelo qual não foi possível relaciona-los todos aqui. 
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setores passíveis de receberem as cotas, bem como o parâmetro máximo a ser alcançado, as 
condicionantes estabelecidas não divergem daquelas já instituídas para o formato tradicional de 
transferência e outorga onerosa. 

As intervenções a serem financiadas com os recursos auferidos, entretanto, não aparecem de forma 
específica nesses dois instrumentos. Já para a Operação Urbana Consorciada, a definição precisa das obras 
e intervenções é condicionante à concessão do benefício. Em relação à Cota de Potencial Construtivo, o 
mesmo poderia ser dito desse instrumento, não fosse a criação da concessão de incentivos ao Programa 
Especial de Governo, que, embora estabelecidas algumas limitações, desvinculou a aplicação dos recursos a 
alguma obra ou intervenção em especial. 

Já os quatro itens que seguem permitem uma vinculação direta entre a Cota de Potencial Construtivo e os 
Certificados de Potencial Adicional de Construção. Similar ao que ocorre com aquele instrumento, o 
montante a ser arrecadado pela Operação Urbana Consorciada e, consequentemente, o potencial 
construtivo a ser disponibilizado, varia em função das obras e intervenções a serem realizadas. Também à 
semelhança do que acontece com as cotas, o preço de cada CEPAC é definido no momento de sua emissão, 
embora a comercialização se dê no âmbito da bolsa de valores e permita-se a transação entre particulares. 
Por fim, tal como as cotas, a forma de conversão da área adicional requerida em CEPACs se dá mediante 
fatores de correção, não apresentando uma relação direta e proporcional com o coeficiente de 
aproveitamento e o preço da terra. 

A curta trajetória das Operações Urbanas Consorciadas em Curitiba, entretanto, permite pressupor que não 
há influência deste instrumento sobre a forma de concessão das cotas. É verdade, contudo, que se o 
instrumento tem aplicação recente na capital paranaense, o mesmo não pode ser dito de cidades como São 
Paulo e Rio de Janeiro, que, ainda que se utilizando de outra nomenclatura17, aplicam variações de 
operações urbanas desde as décadas de 1980 e 1990, respectivamente (CYMBALISTA; SANTORO; 2006). 
Ainda, não se pode descartar a possibilidade que a influência tenha se dado no sentido inverso, sendo a 
forma emissão de CEPACs inspirada na experiência de Curitiba. Todas essas possibilidades, entretanto, são 
meras divagações especulativas, não apresentando até a presente data quaisquer informações que as 
comprovem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme apresentado, a busca pela desburocratização e maior agilidade na aplicação dos instrumentos de 
solo criado em Curitiba conduziu para a formulação de uma nova figura jurídica, de conteúdo híbrido e 
inédito. Procedente de uma variação da Transferência do Direito de Construir, porém com uma forma de 
aplicação mais próxima a dos Certificados de Potencial Adicional de Construção, a Cota de Potencial 
Construtivo teve sua trajetória marcada pelo afastamento em relação ao instrumento de origem e a 
aproximação da Outorga Onerosa do Direito de Construir. Isso porque a formatação dessa nova figura 
jurídica foi guiada pela flexibilização necessária à consecução das demandas empreendidas ao poder 
público municipal, sejam estas de origem técnica ou política.  

Para atender a esse propósito, entretanto, optou a municipalidade pelo distanciamento da Cota de 
Potencial Construtivo em relação à concepção original dos instrumentos de solo criado, sendo as 

                                                           
17

 Operações Interligadas. 
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finalidades urbanísticas e sociais suplantadas pela finalidade arrecadatória. Assim, vê-se que, mesmo 
quando da instituição da ferramenta com fins à preservação do patrimônio cultural, esta não se dá como 
uma forma de indenização ao proprietário com base no potencial construtivo não utilizado, mas como uma 
forma de arrecadação dos recursos necessários ao restauro e à preservação do imóvel. Ainda assim, a 
aplicação pautada pelo montante financeiro a ser arrecadado torna-se ainda mais evidente nas outras 
modalidades, tendo a máxima desconsideração dos fins sociais e urbanísticos quando da destinação dos 
recursos à conclusão de um equipamento privado para um megaevento esportivo. 

A flexibilização urbanística proporcionada pelo instrumento seria menos impactante se ao menos fossem 
consideradas as suas implicações sobre a política urbana. O cálculo diferenciado da contrapartida 
financeira, por exemplo, acentuou a concorrência entre os instrumentos, possibilitou a apropriação privada 
de parte da valorização imobiliária e reduziu a arrecadação municipal, com o consequente rebaixamento 
daquilo que é restituído à coletividade. Nesse sentido, diferentemente do que prega a versão original do 
instrumento, optou-se por tratar de forma igual distintos proprietários de terra; é dizer, ao invés de 
propiciar uma situação de justiça social, optou-se pela equidade social, possibilitando que fossem 
acentuadas as condições de desigualdade previamente existentes. 

Outra resultante desprezada é a indevida criação de solo que há quando se desconsidera o potencial 
construtivo efetivamente objeto de transferência e quando se possibilita a renovação do potencial 
transferível. Ademais da condição de se indenizar repetidas vezes um mesmo proprietário, ignora-se o fato 
de que a majoração do potencial transferível implica no adensamento das áreas receptoras, demandando o 
investimento em infraestrutura e serviços urbanos. Ou seja, é equivocado designar a Cota de Potencial 
Construtivo como uma fórmula mágica capaz de eximir o Município da provisão de recursos próprios para o 
financiamento do desenvolvimento urbano. 

Ainda assim, a prática não apenas vem sendo ampliada pelo Município, como também os recursos 
auferidos tem sido desviados de sua função de minimizar os impactos do adensamento urbano. Isso tudo 
através de atos administrativos que não passam pelo apreço do legislativo e de contas municipais que não 
são objeto de gestão compartilhada, minimizando as possibilidades de transparência e controle social. No 
entanto, à exceção da aplicação do instrumento para a remodelação de um estádio privado para a Copa do 
Mundo, as outras modalidades situam-se em condição de regularidade, valendo-se o instrumento das 
brechas deixadas pela normativa federal que atribui ao poder local a responsabilidade pela regulamentação 
das condições de aplicação.  

Assim, conclui-se a Cota de Potencial Construtivo como uma forma de materialização da flexibilização 
urbanística e do redirecionamento da política urbana. Embora a arrecadação não deva ser considerada a 
principal finalidade da aplicação de instrumentos urbanísticos, é procedente a preocupação do poder local 
em apressurar a comercialização de potenciais construtivos, como forma de atender as demandas que lhe 
são impostas. Questiona-se, no entanto, a desconsideração das consequências que essa flexibilização tem 
sobre o mercado e sobre o urbano, com o risco da regressão das finalidades originais dos instrumentos; é 
dizer, com riscos ao aumento do descompasso entre adensamento, infraestrutura e espaços livres e à 
intensificação das disparidades no território. 
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DA ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA À SEGREGAÇÃO E FRAGMENTAÇÃO 
SOCIOESPACIAL EM CACOAL - RO: DESAFIOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE UMA CIDADE SUSTENTÁVEL AMAZÔNICA 

OF REAL ESTATE SPECULATION FOR SOCIO-SPATIAL SEGRAGATION AND FRAGMENTATION IN 
CACOAL - RO: CHALLENGES FOR THE DEVELOPMENT OF AN AMAZON SUSTAINABLE  

DE LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA A LA SEGREGACIÓN Y FRAGMENTACIÓN SOCIALESPACIAL EN 
CACOAL - RO: DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO DE UNA CIUDAD SOSTENIDA AMAZÓNICA 

EIXO TEMÁTICO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA 

RESUMO: 
O Brasil presenciou um rápido processo de crescimento demográfico associado a expansão urbana das nossas cidades 
em decorrência de sua industrialização ocorrida principalmente na segunda metade do século XX. Associado a esse 
crescimento das cidades, verifica-se a abertura de novas fronteiras agrícolas nas regiões centro-oeste e norte do país 
iniciada neste mesmo período. Com isso surge na década de 1970, capitaneada pelo Governo Militar a ocupação da 
região amazônica, com especial destaque para o Estado de Rondônia, que vê surgir num curto espaço de tempo 
aproximadamente 50 novos municípios. O crescimento das novas cidades vem proporcionar consigo o engendramento 
de problemas urbanos relacionados ao processo de acumulação capitalista da terra através da especulação imobiliária 
com uma supervalorização dos lotes presentes nas regiões centrais das cidades, expulsão a população mais pobre para 
a periferia. O presente artigo tem a finalidade de abordar o tema da especulação imobiliária e a consequente segregação 
e fragmentação socioespacial na cidade de Cacoal, na região do Leste rondoniense, que apresentou um rápido 
crescimento demográfico e expansão da sua malha urbana, fato esse bastante semelhante ao ocorrido em diversas 
outras cidades do estado. 
PALAVRAS-CHAVE: Especulação Imobiliária, Segregação Socioespacial, Novas Cidades. 

ABSTRACT: 

Brazil witnessed a rapid process of demographic growth associated with the urban expansion of our cities as a result of 
its industrialization mainly in the second half of the 20th century. Associated with this growth of the cities, there is the 
opening of new agricultural frontiers in the central-western and northern regions of the country started in this same 
period. With this came the 1970s, headed by the Military Government, the occupation of the Amazon region, with 
special emphasis on the State of Rondônia, which sees in a short space of time approximately 50 new municipalities. 
The growth of the new cities brings with it the engendering of urban problems related to the process of capitalist 
accumulation of land through real estate speculation with an overvaluation of the plots present in the central regions 
of the cities, expulsion of the poorest population to the periphery. The purpose of this article is to address the theme 
of real estate speculation and the consequent socio - spatial segregation and fragmentation in the city of Cacoal, in the 
eastern region of the state of Rondônia, which showed a rapid demographic growth and expansion of its urban network, 
a fact very similar to that occurred in several other cities in the state. 
 
KEYWORDS: Real Estate Speculation, Socio-spatial Segregation, New Cities.   
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RESUMEN: 
Brasil presenció un rápido proceso de crecimiento demográfico asociado a la expansión urbana de nuestras ciudades 
como consecuencia de su industrialización ocurrida principalmente en la segunda mitad del siglo XX. Asociado a ese 
crecimiento de las ciudades, se verifica la apertura de nuevas fronteras agrícolas en las regiones centro-oeste y norte del 
país iniciada en este mismo período. Con ello surge en la década de 1970, capitaneada por el Gobierno Militar la 
ocupación de la región amazónica, con especial destaque para el Estado de Rondônia, que ve surgir en un corto espacio 
de tiempo aproximadamente 50 nuevos municipios. El crecimiento de las nuevas ciudades viene a proporcionar consigo 
el engendramiento de problemas urbanos relacionados al proceso de acumulación capitalista de la tierra a través de la 
especulación inmobiliaria con una sobrevaloración de los lotes presentes en las regiones centrales de las ciudades, 
expulsión a la población más pobre hacia la periferia. El presente artículo tiene el propósito de abordar el tema de la 
especulación inmobiliaria y la consecuente segregación y fragmentación socioespacial en la ciudad de Cacoal, en la 
región del Este rondoniense, que presentó un rápido crecimiento demográfico y expansión de su malla urbana, hecho 
bastante similar al ocurrido en varias otras ciudades del estado. 
PALABRAS-CLAVE: Especulación Inmobiliaria, Segregación Socioespacial, Nuevas Ciudades. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo parte de indagações levantadas sobre o processo de implantação e desenvolvimento 
urbano da cidade de Cacoal na região do Leste Rondoniense em torno do seu crescimento urbano onde se 
visualiza a presença de diversos problemas relacionados ao uso e ocupação do solo. A cidade de Cacoal se 
consubstancia como sendo uma das novas cidades surgidas nos últimos quarenta anos no país e que 
presenciou um rápido crescimento populacional atrelado ao desenvolvimento socioeconômico de uma 
região antes praticamente inexplorada do então território de Rondônia. Surgida de um pequeno núcleo 
habitacional, incentivada pelo processo de expansão territorial da Região Norte do Brasil durante a primeira 
metade da década de 1970, em pleno Regime Militar, como forma de efetivação da ocupação de áreas ainda 
desabitadas nas bordas da floresta Amazônica, começa a ocupação do município de Cacoal, assim como dos 
principais municípios do Estado de Rondônia. 

O trabalho consiste no desenvolvimento do método hipotético-dedutivo com a realização de levantamento 
de dados bibliográficos a respeito da historiografia do município de Cacoal, de referencial teórico-conceitual 
em torno da especulação imobiliária, e dos consequentes processos de espraiamento urbano resultante na 
segregação e fragmentação socioespacial. Como forma de análise prática será realizado também o 
levantamento de dados atrelado a observações in loco objetivando a definição do processo de crescimento 
e atual desenvolvimento da cidade com enfoque nos seus problemas conjecturais ao que concerne à 
aplicação dos conceitos estudados. 

O presente artigo irá abordar na sua primeira parte a descrição do processo de ocupação territorial de Cacoal, 
em paralelo com o processo de ocupação do então Território Federal de Rondônia que fez emergir o 
surgimento de diversas cidades num curto espaço de tempo de dez anos entre as décadas de 1970 e 1980. 
Posteriormente, na segunda parte do trabalho de pesquisa, irá se abordar a expansão da cidade de Cacoal e 
seu desenvolvimento desigual com a resultante na especulação imobiliária, com a supervalorização dos lotes 
localizados nas áreas mais centrais da cidade, seja no bairro Centro ou no bairro Eldorado de população de 
classe média e alta, em paralelo a um processo de abertura de novos loteamentos nas regiões periféricas da 
cidade com a ocupação pela população de menor poder aquisitivo resultando no espraiamento urbano e 
consequente segregação e fragmentação socioespacial. Por fim, na terceira parte do trabalho, questiona-se 
o modelo de desenvolvimento urbano adotado pela cidade em decorrência de brechas na legislação 
urbanística, em decorrência à falta de efetividade no cumprimento legal dos instrumentos urbanísticos 
presentes no Plano Diretor do município, Lei Municipal 2.016/2006, assim como no desenvolvimento de 
possíveis soluções com o objetivo de melhorar este processo desigual de planejamento sem o cumprimento 
do direito à cidade para todos os cidadãos de Cacoal, e consequentemente, para os municípios circunvizinhos 
que presenciam também o mesmo modelo no trato do planejamento e gestão urbana. 

ORDENAMENTO TERRİTORİAL DO ESTADO DE RONDÔNİA E DA CİDADE DE CACOAL 

Ocupação Territorial de Rondônia 

De acordo com KEMPER (2002), o Estado de Rondônia é uma unidade federativa do Brasil com uma superfície 
de 237.590,547km², o que representa 6,16% da região norte e 2,79% do território nacional. Foi criado através 
da lei complementar nº41 de 22 de dezembro de 1981, aprovado pelo congresso nacional e sancionado pelo 
então Presidente da República João Batista de Oliveira Figueiredo. 
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Ainda segundo KEMPER (2002), seu primeiro governador foi o coronel do exército, Jorge Teixeira de Oliveira, 
tendo sua posse e instalação do Estado no dia 4 de janeiro de 1982, resultado de um intenso processo de 
ocupação ocorrida na década anterior, que proporcionou a emancipação, através da aprovação da Lei Federal 
nº6.448/1977 de 5 novos municípios no ano de 1977. No final de 1981, ano de sua elevação para a categoria 
de Estado, Rondônia já estava constituído por 13 municípios, sendo a capital Porto Velho e o município de 
Guajará-mirim, como sendo os dois mais antigos do Estado, assim como de Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do 
Oeste, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Vilhena, Colorado do Oeste e 
Costa Marques, todos os novos municípios criados no período de dez anos entre o começo da década de 
1970 e 1981 em decorrência dos projetos de desenvolvimento regional promovidos pelo governo federal na 
Região Amazônica. Atualmente, de acordo com dados disponibilizados pelo site do IBGE, o Estado de 
Rondônia compreende de 52 municípios. 

  

 
Figura 01: Divisão do Estado de Rondônia.  
Fonte: IBGE, adaptado pelo Autor. (2018) 

Como destacado, KEMPER (2002), relata que a ocupação das terras de Rondônia teve um alto preço, reflexo 
da ambição dos colonizadores, tendo sido feita para beneficiar em sua maioria colonos do Sudeste e do Sul 
do Brasil, que partiram em busca de terras para cultivo, pois não encontravam mais grandes áreas cultiváveis 
em sua região natal. Mas o custo disso foi o estrago sobre as populações nativas e índios residentes no então 
território federal. Além dos conflitos por terra entre os pistoleiros e posseiros que ocuparam inicialmente a 
região e o consequente impacto ambiental causado pelo desmatamento acelerado na Amazônia. 

No ano de 1970, com a iniciava do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) através da 
implementação de Projetos Integrados de Colonização (PIC), que visavam a implantação de infraestrutura 
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básica, demarcação de lotes e terras rurais, construções de pontes, abertura de estradas e atendimento aos 
colonos, com recursos do POLONORESTE (PALITOT, 2011).  

De acordo com o historiador PALITOT (2011), na região do Seringal Cacaual, em 16 de julho de 1972, foi 
implementado o PIC Gy-Paraná na margem direita do Rio Machado ou Ji-Paraná, entretanto, antes mesmo 
da aplicação do Projeto, algumas famílias migrantes das regiões Sul e Sudeste do Brasil, que chegaram, 
acamparam às margens do Igarapé Pirarara com a BR-364, onde permaneceram, dando origem a cidade de 
Cacoal. 

A Colonização, fomentou o desenvolvimento das vilas excedentes do período dos seringueiros, que, por sua 
vez foi responsável pelo surgimento de várias outras. Com a BR-364 encascalhada a partir de 1970, 
possibilitando condições favoráveis de trânsito, o fluxo migratório, que convergia para Rondônia, passou a 
ser muito intenso, o que favoreceu diversos povoados situados a margens da BR se desenvolvessem e 
conquistasse suas emancipações alcançando certo grau de prosperidade. Através do artigo 47, da Lei Federal 
nº 6.448 no dia 11 de outubro de 1977, assinados pelo Presidente Ernesto Geisel eram criados os municípios 
de Ji-Paraná, Cacoal, Ariquemes, Pimenta Bueno e Vilhena. (PALITOT, 2011) 

Diante da constante evolução fomentada pela implantação da BR-364, em decorrência do incentivo 
migratório proporcionado pelo governo federal à época, para colonização do território e posterior Estado de 
Rondônia, a população passa de 39.935 para 69.792 habitantes, mas este processo de habitação não para. 
Décadas depois o Estado sofre um acréscimo de 91,64% de aumento do número de habitantes conforme na 
Tabela 01, verificando-se assim uma verdadeira explosão demográfica. 

 
Tabela 01: Evolução da População.  
Fonte: IBGE (Adaptado pelo Autor) 

Ocupação do município de Cacoal 

O município de Cacoal se consubstancia como sendo um dos principais municípios do Estado de Rondônia, 
surgido na década de 1970 e que obteve um rápido processo de expansão urbana, estando localizado na 
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Região do Leste Rondoniense e sendo cortado pela BR-364 e o Rio Machado. De acordo com o censo 
demográfico do IBGE realizado em 2010, o município possuía uma população de 78.574 habitantes, sendo o 
quarto município em população do Estado, atrás apenas dos municípios de Porto Velho (capital do Estado), 
Ji-Paraná e Ariquemes. Atualmente, o município de Cacoal, segundo estimativa do IBGE para o ano de 2017 
possuía 88.507 habitantes, com uma densidade demográfica de 20,72 hab/km² numa área territorial de 
3.792,948km², com esgotamento sanitário adequado atendendo 52,5% do território. 

 

 
Figura 02: Localização do Município de Cacoal no Estado de Rondônia.  

Fonte: IBGE, adaptado pelo Autor. (2018) 
 

O surgimento de Cacoal na década de 60, de acordo com KEMPER (2002), ocorreu após a abertura da BR-
364, que partia da cidade de Limeira no Estado de São Paulo, seguindo até o Estado do Acre e cortando o 
Estado de Rondônia. A ocupação inicial na região já existia desde o tempo de Marechal Rondon, na qual teria 
recomendado Anízio Serrão que estava designado a cuidar das linhas telegráficas, que, construísse uma casa 
e tomasse posse do local próximo à margem do rio Machado, onde havia notado plantação de cacau nativo, 
requerendo o local para si em 1912, e posteriormente nomeando-a de Cacoal. Diante da vasta produção de 
cacau, tendo boa aceitação pelo solo, aos poucos substituída pela lavoura cafeeira, dando base para 
economia local e tonando-se a cultura mais importante da região até então. 

Na década de 60 o garimpeiro e seringueiro José Cassimiro Lopes havia se estabelecido no lado esquerdo da 
rodovia, permanecendo até o início da década de 70, intensificando os trabalhos da abertura das estradas. 
Devido ao período chuvoso entre os meses de setembro e fevereiro, os motoristas eram impedidos de 
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prosseguir viagem devido aos grandes lamaçais, forçando-os a esperar na casa do Seringueiro. Necessitando 
que construíssem casebres para que suas mercadorias não estragassem e levassem à venda (KEMPER, 2002). 

Complementando, a referida autora observa que diante da constante evolução, José Cassimiro teve parte de 
suas terras desapropriadas, restando apenas o que hoje são os bairros Vista Alegre, Arco-Íris, Bandeirantes e 
parte do Setor Industrial, pois as terras férteis conquistaram os imigrantes, atraindo-os e fazendo com que 
esses começassem a ocupá-las, estabelecendo diversos comércios, que oferecia aos agricultores 
fornecimento de gêneros de primeira necessidade e confecções.  

Contudo, ainda segundo KEMPER (2002), disserta que o município vivia um grande crescimento populacional, 
com migrantes chegando de regiões diversas do país em busca de oportunidade, favorecendo a densificação 
dos bairros, que, de início era espontânea. No entanto, no final da década de 1970 o governo do Território 
Federal de Rondônia, elaborou o primeiro plano de orientação urbana de Cacoal, possibilitando que a região 
fosse povoada de forma organizada. 

O Processo de Planejamento Urbano (Morfologia Urbana da cidade de Cacoal) 

O processo de ocupação do espaço urbano da cidade de Cacoal se desenrola principalmente ao longo das 
décadas de 1970 e 1980 com a abertura das primeiras vias, inicialmente de forma irregular, mas que logo vai 
se adequando a um modelo de planejamento que se difundiu também nas demais cidades do Estado de 
Rondônia seguindo um traçado urbano com malha ortogonal, com a abertura de grandes avenidas com 
canteiros centrais que partiam a BR-364 no sentido Sul-Norte. Foi assim que surgiu os primeiros bairros da 
cidade, que veio a se expandir posteriormente, ainda na década de 1980 seguindo um Plano de Ordenamento 
Territorial que foi aprovado pela Câmara de Vereadores do Município no ano de 1985, junto com seu primeiro 
Código de Obras – Lei Municipal nº71/1985 (que vigora até os dias atuais). O território municipal é dividido 
em Linhas (eixos com distância média de 2,00 quilômetros entre uma linha e outra e que serviram de base 
para a divisão das terras do município e a implantação da morfologia urbana, com o seguimento do traçado 
das ruas e avenidas locais) que acompanha o sentido Norte-Sul por onde se desenvolve grande parte da 
malha urbana. A região central da cidade, de onde se desenvolveu o polo de comércio e serviços do município 
se localiza próximo a BR-364. Devido a presença do Rio Machados ao sul da rodovia federal, a ocupação nessa 
região se configura de forma reduzida, apresentando apenas um loteamento implantado já na década atual 
e que ainda se encontra em fase de construção, já que o rio é um grande delimitar do processo de expansão 
neste sentido, fazendo com que o município se desenvolva prioritariamente nas direções Norte, Leste e 
Oeste, conforme verificado na Figura 03 no mapa de expansão urbana de Cacoal. 

Ao longo das suas quase cinco décadas de ocupação, Cacoal presenciou uma rápida expansão urbana, saindo 
de pouquíssimos habitantes ainda no começo da década de 1970, chegando com uma população de 67.030 
de acordo com o censo demográfico do IBGE de 1980 (o primeiro realizado no município após sua 
emancipação), e vindo a atingir 78.574 habitantes no censo de 2010. Este rápido crescimento populacional 
ensejou um processo de expansão urbana também de forma acelerada, ocasionando-se assim o surgimento 
de diversos loteamentos regulares e irregulares, onde a própria prefeitura não conseguiu acompanhar este 
rápido crescimento. Por vezes, o surgimento de novos loteamentos na cidade não veio acompanhado de um 
processo racional de uso e ocupação do solo urbano, ocasionando diversos problemas, dentre os quais 
destaca-se além da ausência de infraestrutura urbana e social adequadas, também se verifica uma 
segregação socioespacial cada vez maior atrelada a especulação imobiliária devido ao alto custo dos lotes 

11150



 

localizados nas regiões mais centrais da cidade, como será descrito posteriormente ao longo deste trabalho. 
Mesmo tendo tido mais oferta de lotes do que necessariamente procura para aquisição, não se verifica o 
seguimento da lógica do mercado econômico, onde os preços desses lotes deveriam se reduzir ao longo do 
tempo devido à falta de compradores. 

 

 
Figura 03: Expansão Urbana da cidade de Cacoal.  

Fonte: PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE CACOAL, 2018.  

NOVAS CİDADES X VELHOS PROBLEMAS: UMA OCUPAÇÃO DESİGUAL 

O processo de urbanização brasileiro ensejou às nossas cidades um rápido crescimento (podendo ser 
caracterizado como “inchaço urbano”) que por vezes, não veio acompanhado de um planejamento sistêmico 
com a formulação de políticas públicas no trato das infraestruturas urbanas e sociais na mesma velocidade, 
o que ocasionou grandes problemas urbanos. A exclusão social se torna um fator primordial nesse processo 
desigual de crescimento urbano, principalmente quando se observa a forma como se processa as políticas 
públicas durante todo o século XX, onde apenas setores sociais foram privilegiados ante uma grande massa 
populacional que continuou excluída de todo o processo de desenvolvimento econômico e social. O que se 
verificou, e em certa medida ainda se perpetua, se baseia numa forma de ocupação do solo urbano perversa 

11151



 

que apenas propicia a visualização de privilégios apenas para alguns setores sociais (classes de maior poder 
aquisitivo que continuam determinando as normativas legais no processo de uso e ocupação do solo urbano).  

A discussão sobre a crise urbana por qual perpassa as cidades brasileiras já vem sendo discutida a algumas 
décadas por diversos estudiosos em todo o Brasil (MARICATO, 2001; CARLOS, 2015; SPOSITO, 2017), mas 
ressalta-se a concentração dessas discussões quase que restritas às grandes metrópoles nacionais ou dentro 
dos centros políticos e econômicos do país, encontrando-se ainda reduzidos estudos a respeito da 
problemática urbana das cidades periféricas. Os problemas vivenciados pelas grandes cidades também 
podem ser percebidos em menor escala nas pequenas e médias cidades, com uma observação a respeito da 
morfologia espacial que esses problemas se apresentam, por vezes, podendo ser resolvidos de modos mais 
efetivos e com certa efetividade, mas que por outro lado se esbarra nos mesmos problemas políticos e 
econômicos das grandes cidades, influenciados pelo capital advindo de certos setores empresariais. Como 
apresentando por SPOSITO e JURADO DA SILVA (pg.20, 2013) 

Na Geografia, o estudo das cidades pequenas não tem sido um dos temas prioritários na produção 
do conhecimento sobre a cidade. Isso porque, ao verificar parte dos estudos da Geografia Urbana e 
Geografia Econômica no Brasil e no Mundo, constatou-se que o número de trabalhos é reduzido, 
embora os esforços conceituais e metodológicos nessa área sejam também relevantes para o 
entendimento do fato urbano. 

De forma geral, pode-se visualizar de um lado a presença de áreas nobres localizadas em regiões centrais, ou 
próximas ao centro, boa infraestrutura urbana, intra e ultra conectada territorialmente, com a presença de 
grandes vias de ligação privilegiando o uso exclusivo ao transporte individual, em contraposição aos 
chamados “bolsões de pobreza”, por vezes, extrema, localizados principalmente na periferia de grandes, 
médias e até mesmo pequenas cidades. Não que este esquema morfológico seja a norma, haja vista também 
a presença de condomínios de luxo em áreas periféricas e da presença de habitações carentes em áreas 
centrais, a exemplo dos cortiços existentes em edificações abandonadas nas grandes cidades. A visualização 
dessas áreas caracterizadas acima estão presentes em todas as capitais brasileiras, sejam elas velhas (São 
Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador...) ou mesmo cidades planejadas que deveriam ser sinônimos de 
modernidade em planejamento urbano, tendo como grande exemplo a capital federal Brasília, onde no plano 
piloto só residem a classe média alta e classe alta, em contraposição a população pobre que reside 
primordialmente nas cidades satélites, localizadas nas regiões periféricas e por vezes, bastante distantes do 
eixo monumental. 

Como descrito por SILVA e SPOSITO (2017), o presente problema pode ser verificado também nos mais 
diversos municípios brasileiros, neste emblemático processo de ocupação desigual que resulta na exclusão 
social partindo de uma acumulação fundiária em áreas bem localizadas, e com grande rede de infraestruturas 
urbanas e sociais, resultando na chamada especulação imobiliária, em contraposição ao crescimento 
periférico dessas cidades, com a construção de loteamentos populares em terrenos bastante distantes das 
regiões mais centrais, muitas vezes capitaneados ainda pelo próprio Estado, seja ele nos três níveis de 
governo, principalmente quando se visualiza a construção de loteamentos realizados pelos governos 
municipais, que doam terrenos ou mesmo constroem as habitações para as famílias de baixa renda. 

Os problemas elencados acima também podem ser detectados em pequenas e médias cidades de forma 
bastante nítida, como descrito no desenvolvimento do presente artigo nas cidades do Estado de Rondônia, 
em sua grande maioria são relativamente novas, e onde se terá como foco a cidade de Cacoal que completou 
apenas 40 anos de emancipação no ano de 2017. 

11152



 

OS VAZIOS URBANOS CENTRAIS  E O PROCESSO DE ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA 

Os vazios urbanos centrais podem ser caracterizados como sendo áreas desocupadas ou subutilizadas 
existentes em regiões bem localizadas, geralmente no centro das cidades com a presença de boa 
infraestrutura urbana por já terem presentes a instalação de suas redes elétricas, de abastecimento de água, 
de esgotamento sanitário, rede de drenagem adequada, de telecomunicações (cabeamentos de telefonia, 
internet e televisão, por vezes com sistemas de fibra óptica), assim como toda a mobilidade e acessibilidade 
com a possibilidade de integração dos diferentes modais de transportes associado a uma boa malha viária. 
Nessas áreas também podem ser presenciadas uma boa rede educacional com a presença de escolas de 
todos os níveis de ensino, assim como faculdades e universidades; rede de saúde com hospitais, clínicas, 
laboratórios, entre outros equipamentos; rede de assistência social e de órgãos públicos de toda natureza, 
além da infraestrutura econômica com a presença principal de bancos e agências de crédito, ou sede de 
grandes empresas locais, regionais ou até mesmo nacionais e internacionais. Como descrito pelo Manual de 
Reabilitação de Áreas Centrais elaborado pelo Ministério das Cidades, vazios urbanos são definidos como 
sendo 

Os vazios urbanos consistem em espaços abandonados ou subutilizados localizados dentro 
da malha urbana consolidada em uma área caracterizada por uma grande densidade de 
espaços edificados. Esses vazios podem ser zonas industriais subutilizadas, armazéns e 
depósitos industriais desocupados, edifícios centrais abandonados ou corredores e pátios 
ferroviários desativados. (pg.142, 2008) 

Esses imóveis localizados nas áreas centrais resultam em terrenos que passaram geralmente por demolições 
de antigas edificações, mas que não proporcionaram na imediata construção de novas edificações e que 
apenas objetivam a valorização cada vez maior do preço do solo em realizados tanto pelo setor público, seja 
através da mudança de zoneamento, de seus parâmetros urbanísticos e de mudanças de usos, ou em 
decorrência de investimentos na infraestrutura instalada a exemplo da construção de ramais de meios de 
transportes como ônibus e metrô; quanto por meio de investimentos do setor privado (lotes vizinhos) com a 
instalação de novos equipamentos que irão gerar ainda mais valorização aos terrenos bem localizados, 
principalmente devido à escassez de terra nessas áreas bem localizadas nas regiões centrais. 

Conforme descrito por CAMPOS FILHO (2001, p.48) a Especulação Imobiliária conceitua-se como sendo, “[…] 
uma forma pela qual os proprietários de terra recebem uma renda transferida dos outros setores produtivos 
da economia, especialmente através de investimentos públicos na infraestrutura e serviços urbanos […]”. 

No caso de Cacoal, objeto de estudo do presente trabalho, podem ser encontrados inúmeros lotes localizados 
na região central da cidade, na área de maior concentração comercial e de equipamentos de prestação de 
serviços públicos e privados, a exemplo dos órgãos governamentais como a prefeitura, diversas secretarias, 
órgãos federais e estaduais, além de estabelecimentos bancários, hospitais e escolas. Na mesma quadra pode 
ser encontrado a prefeitura municipal, a secretaria de saúde e o banco do Brasil como visualizado na Figura 
04.  
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Figura 04: Prefeitura de Cacoal com prédio do Banco do Brasil ao fundo localizado na mesma quadra. 

Fonte: do Autor, 2018. 

Foi constatada a presença de diversos lotes em quadras próximas à prefeitura municipal sem nenhum uso, 
como marcado na Figura 05 que corresponde ao bairro Centro, e estando subutilizados ou com prédios 
abandonados. 

 
Figura 05: Lotes Vazios no Bairro Centro – Cacoal, RO.  

Elaborado: pelo Autor (2018) 
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Verifica-se na Figura 06 o lote entre a Avenida São Paulo e a Rua dos Pioneiros, no mesmo quarteirão do 
prédio dos Correios, da Escola Municipal José de Almeida e do Cartório Eleitoral, na quadra ao lado da 
prefeitura; e na Figura 07 do lote localizado entre a Avenida Cuiabá e a Rua Duque de Caxias, defronte à 
Maternidade Municipal, estando ambos localizados a distâncias inferiores a 500 metros da prefeitura 
municipal. Muitos lotes vazios foram resultados de demolições de antigas edificações, que não tiveram ao 
longo do tempo a realização de novas construções, sendo destinados a chamada reserva de mercado, onde 
os seus proprietários, mesmo colocando estes lotes a venda, exigem um preço bastante acima do valor de 
mercado, como descrito a seguir. 

 

 

Figura 06: Lote desocupado na esquina da Avenida São Paulo e a Rua dos Pioneiros, vizinho aos Correios e a Escola Municipal José de Almeida.  
Fonte:  do Autor, 2018. 

 

 

Figura 07: Lote desocupado na esquina da Avenida Cuiabá e a Rua Duque de Caxias, com prédio da Maternidade Municipal ao fundo.  
Fonte: do Autor, 2018. 
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Associado à presença de lotes vazios na cidade, pode-se definir a questão do cumprimento da função social 
da propriedade urbana como prescrito no Artigo 182 da Constituição Federal, assim como no e Atrelado ao 
não uso de lotes centrais, observa-se os altos valores cobrados pelos proprietários para a venda de alguns 
destes lotes, a exemplo de lote da figura 08, localizado na Avenida Amazonas, a aproximadamente 150 
metros da prefeitura, medindo 600,00m² e com valor estimado de 1,2 milhão de reais, o que equivale a 
2.000,00 por metro quadrado de acordo com informações disponibilizadas no site da Imobiliária Stecca 
(Ref.6125). 

 

Figura 08: Terreno localizado na esquina da Avenida Amazonas com a Rua Rio Branco, próximo à Prefeitura Municipal.  
Fonte: do Autor, 2018. 

Também próximo a prefeitura, distando apenas 250 metros encontra-se outro terreno com mesma 
metragem e valor, de acordo com informações disponíveis no site da Imobiliária Imóveis Cacoal, conforme 
Figura 09. 

 

Figura 09: Terreno localizado na esquina da Avenida Amazonas com Rua Duque de Caxias, em frente a Maternidade Municipal.  
Fonte: do Autor, 2018. 
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O valor dos terrenos localizados na região central de Cacoal evidencia um alto caráter especulativo em 
comparação a terrenos localizados em outras regiões da cidade e não se encontrando muito distantes 
também da mesma região central, a exemplo de imóvel a venda disponibilizado em sites de imobiliárias, 
localizado no bairro do INCRA e distando em média 1,5km da zona de maior fluxo comercial, com edificação 
já construída (uso residencial), em terreno de dimensões superiores as supracitadas e com valor de 800 mil 
reais, conforme informações levantadas em site da Imobiliária Stecca (Ref. 3941). Outros exemplos, se 
apresentando em alguns casos a presença de diversos lotes vazios como no caso do bairro Eldorado, descrito 
a seguir. Também se observa o valor de um terreno localizado no condomínio de luxo Vila Romana que mede 
em média 700m² e com estando a venda por 220 mil reais, o equivalente a R$315,00 por metro quadrado, 
de acordo com informações presentes no site do Grupo CAL Construções e Incorporações (construtora 
responsável pelo empreendimento) e da Imobiliária Sefrin, conforme Figura 10. 

 
Figura 10: Informe da venda de Terreno no Condomínio Vila Romana.  

Fonte: Imobiliária Sefrin, 2018. 
 

Em publicação elaborada pelo Senado Federal (2001, pg.61), em parceria com diversas instituições 
comentando os artigos do Estatuto da Cidade com evidencia dos instrumentos urbanísticos que tem a 
finalidade de combater o processo especulativo do solo urbano conforme descrito a diante, 

Os terrenos vazios ou subutilizados, que se localizarem em áreas cuja urbanização e ocupação for 
prioritária, devem ser adequadamente ocupados. Para induzir a ocupação desses terrenos, existe a 
possibilidade de urbanização ou edificação compulsórias – mecanismo criado pelo Estatuto para 
impedir que as áreas vazias da cidade continuem ociosas. Por meio do instrumento da edificação 
compulsória, pode-se estabelecer um prazo para o loteamento ou construção das áreas vazias ou 
subutilizadas. O proprietário que não cumprir esse prazo será penalizado pela aplicação progressiva 
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que deverá ser aplicado por um período de 5 anos. Se, 
no caso de esgotamento do prazo, a área permanecer incompatível com os usos e densidades 
previstas, o imóvel poderá ser desapropriado, com pagamentos em títulos da dívida pública. 
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Conforme descrito por DALLARI e DI SARNO (2007, pg. 147 e 148) analisando o prescrito pela Constituição 
Federal de 1988, 

Segundo o artigo 5º da Constituição Federal, a garantia ao direito de propriedade se 
subordina ao preceito de que esta propriedade deverá atender uma função social. Desta 
forma, o papel a ser cumprido pela propriedade não é de servir somente aos interesses do 
proprietário particular, mas deverá atingir os interesses da coletividade. 
Por este motivo, o particular não mais pode fazer o que bem entender com a sua 
propriedade, visto que está limitado legalmente a obedecer aos interesses da sociedade na 
utilização de seu imóvel. 

Para SILVA (2008, pg.77),  
A utilização do solo urbano fica sujeita às determinações de leis urbanísticas e do plano 
diretor. Isso decorre do disposto no § 4º do art.182 quando faculta ao Poder Público 
Municipal, ‘mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos 
da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 
que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: I – 
parcelamento, edificação e utilização compulsórios; II – imposto predial e territorial urbano 
progressivo no tempo; III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida 
pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de 
até 10 (dez) anos, em parcelas iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização 
e os juros legais. 

O processo de especulação imobiliária presente nas diferentes cidades brasileiras, tanto nas antigas e 
grandes cidades, como em cidades pequenas e médias de ocupação mais recente, podem ser visualizadas 
através de rápidas análises com a presença de lotes desocupados, e sem uso a considerável período de tempo 
e localizados principalmente em regiões centrais ou com grande presença de equipamentos de comércio e 
de prestação de serviços vindo a proporcionar cada vez mais um processo de espraiamento das cidades. A 
medida em que se utilizam determinados terrenos localizados em regiões com boa infraestrutura instalada 
em carater especulativo, verifica-se um forte crescimento desnecessário, e por vezes, desordenado para 
regiões mais periféricas das cidades. Esse fato pode ser também presenciado na cidade de Cacoal com o 
surgimento de diversos loteamentos em áreas de expansão urbana conforme descrito a seguir.  

O ESPRAIAMENTO PERIFÉRICO: OS NOVOS LOTEAMENTOS E A FORMAÇÃO DE UMA SEGREGAÇÃO 
SOCIOESPACIAL 

A especulação imobiliária proporciona outros problemas ao que concerne o uso e ocupação do solo urbano, 
principalmente aos relacionados ao espraiamento das cidades com o surgimento de novos loteamentos e a 
consequente segregação e fragmentação socioespacial, resultado da alta dos preços dos terrenos nas áreas 
de melhor infraestrutura que ocasiona na expulsão da população mais pobre para outras áreas da cidade, 
principalmente para a periferia.  

Como descrito por RIBEIRO e DA SILVEIRA (2009) a respeito do espraiamento periférico, 

O fenômeno recebe diversas denominações, como urban widespread e, o mais utilizado 
internacionalmente, urban sprawl ou espraiamento urbano: em sentido figurado, a cidade 
irradiada para todos os lados, a cidade esparramada. É o crescimento exagerado da cidade, 
a partir de eixos principais de acesso e de práticas como a produção de subúrbios, 
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condomínios horizontais fechados e conjuntos habitacionais populares, localizados nas 
franjas ou bordas urbanas, distantes do centro principal e da mancha consolidada da cidade. 

Em consequência desse espraiamento podem ser constatados diferentes problemas ao que se refere o modo 
de ocupação do solo e a consequente problemática urbana do ponto de vista da instalação das suas 
infraestruturas. Um primeiro ponto a ser abordado diz respeito a questão do isolamento inicial da população 
mais pobre como resultado do encarecimento do solo nas regiões mais centrais como provocado pelo 
processo de especulação imobiliária, descrito na parte anterior. Esse isolamento resulta segundo VILLAÇA 
(2017) na chamada segregação imposta, em decorrência desta população mais pobre não ter condições de 
adquirir solo urbano em áreas melhor localizadas. Ainda atrelado ao isolamento imposto a este estrato social, 
observa-se às condições das áreas onde esta população irá residir, sem uma adequada presença de 
infraestrutura urbana e social, isso quando essas infraestruturas existem, pois em grande parte dos casos às 
áreas periféricas sofrem com problemas em relação as diferentes infraestruturas, partindo-se de problemas 
relativos a instalação de redes de água e esgotamento sanitário satisfatórios, e perpassando pela questão 
viária e de mobilidade urbana como a falta calçamento nas vias públicas, assim como de um transporte 
público adequado, o que dificulta os deslocamentos intraurbanos. Ainda em relação as consequências do 
espraiamento urbano, verifica-se o processo denominado de gentrificação, onde muitas famílias de classe 
média baixa que possuem algum imóvel em regiões próximas à área mais central (em geral, moradores 
antigos que adquiriram seus lotes ainda no período inicial de crescimento da cidade, que compraram por 
preços irrisórios, ou mesmo receberam de doação do governo federal à época), vislumbrando a obtenção de 
algum lucro com o arrendamento desses imóveis, acabam alugando suas antigas residências e indo residir 
em bairros cada vez mais periféricos, onde os alugueis são geralmente bem mais baratos e as condições de 
vida não se apresentam tão adequadas. 

CORRÊA (2013, pg.39) parte da relação da resultante dessa fragmentação do espaço urbano com as classes 
sociais que se utilizam desse espaço, 

O espaço urbano caracteriza-se, em qualquer tipo de sociedade, por ser fragmentado, isto 
é, constituído por áreas distintas entre si no que diz respeito a gênese e dinâmica, conteúdo 
econômico e social, paisagem e arranjo espacial de suas formas. Essas áreas, por outro lado, 
são vivenciadas, percebidas e representadas de modo distinto pelos diferentes grupos 
sociais que vivem na cidade e fora dela. Há, em realidade, uma complexa fragmentação que 
é simultaneamente objetiva e (inter)subjetiva. 

Em análise ao definido por Corrêa, parte-se da questão desta relação intrínseca do modo de apropriação do 
espaço urbano com a questão relativa à distinção entre diferentes classes sociais que usam de forma distinta 
este espaço urbano.  

A especulação imobiliária e o decorrente processo de segregação e fragmentação urbana estão diretamente 
relacionados, como pode ser verificado nas análises realizadas através da associação da presença de terrenos 
desocupados na região central da cidade à espera de uma supervalorização econômica e por outro lado, 
comprovação do surgimento de novos loteamentos nas áreas de expansão urbana, principalmente na 
periferia da cidade. Verifica-se também que com o distanciamento da região central, visualizado até mesmo 
em bairros vizinhos ao Centro, onde mesmo terrenos não tão distantes desta região da cidade, e mesmo com 
um relativo padrão socioeconômico, pode-se perceber uma grande distinção no valor do solo. Conforme 
análise nos sites das diferentes imobiliárias presentes na cidade de Cacoal, constatou-se uma redução no 
valor desses imóveis, como visto no anúncio de uma residência localizada a distância média de 2,5km da 
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região central da cidade (Figura 11) localizado no bairro do INCRA, considerado uma das regiões mais antigas 
da cidade e com população residente de classe média, apresentando boa infraestrutura urbana e social. 

Outra grande diferenciação entre os bairros populares e os bairros de classe média e alta da cidade se 
referem também a presença desses lotes vazios a espera de desenvolvimento socioeconômico. Enquanto 
nos bairros mais populares verifica-se uma rápida ocupação e expansão, a exemplo dos bairros São Marcos 
(Figura 12) originário de processo de loteamento com a doação de lotes realizado pela prefeitura municipal 
em 2012, com rápida ocupação, mas sem a implantação de infraestrutura básica, para famílias de baixa 
renda, e o bairro vizinho Paineiras, implantado através do Programa Minha Casa Minha Vida e inaugurado 
no começo de 2017 (Figura 13).  

 
Figura 12: Loteamento São Marcos, localizado na região periférica de Cacoal. 

Fonte: do autor, 2017. 

 

 
Figura 13: Loteamento Paineiras, Programa Minha Casa Minha Vida. 

Fonte: do autor, 2017. 
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Enquanto isso, nos bairros de população com renda mais alta, localizados em regiões mais centrais, observa-
se ainda a presença de uma grande quantidade de lotes vazios, lotes esses que já foram vendidos, mas que 
não foram ocupados até o presente momento, mesmo tendo se passado aproximadamente cinco anos desde 
a abertura do loteamento, a exemplo do Loteamento Pichek no Bairro Eldorado (Figura 14).  

 
Figura 14 – Lotes Vazios no Loteamento Pichek, bairro Eldorado. 

Fonte: do Autor, maio de 2018. 

Atualmente o bairro Eldorado se consubstancia como sendo um dos que possui uma população de renda 
relativamente alta, observado pelo porte de suas residências. O loteamento Pichek foi implantado no mesmo 
período do Bairro São Marcos (entre os anos de 2012 e 2013), mas diante do nível socioeconômico de seus 
residentes, ainda apresenta no ano de 2018 uma grande parcela de lotes ainda vazios, representando um 
alto caráter especulativo nos loteamentos de classe média e alta no município, onde os seus proprietários já 
possuem outros imóveis no município, ou em municípios vizinhos e compram estes terrenos na espera de 
valorização futura, visualizando-se assim um caráter especulativo neste processo. O bairro Eldorado está 
localizado próximo ao Cacoal Shopping, a Loja da Havan, além de escolas públicas e privadas, postos de 
saúde, Faculdade e Hospitais especializados (Figura 15). Mesmo estando próximo de grandes equipamentos 
públicos e privados, observa-se o caráter estritamente residencial da localidade, que não possui nenhum 
outro tipo de uso o que vem a demonstrar uma tipologia bem marcante neste tipo de loteamento para este 
nível social e que tem como principal meio de locomoção o uso de veículos automotivos.  
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Figura 15: Ao fundo o Hospital de Emergência e Urgência de Cacoal - HEURO, o Centro de Diálise de Cacoal e a Faculdade de Ciências Biomédicas, 

com quadras em frente vazias. 
Fonte: do Autor, 2018. 

O DIREITO À CIDADE SUSTENTÁVEL 

O direito à uma cidade sustentável perpassa pelo cumprimento das Funções Sociais da Cidade e da 
Propriedade Urbana conforme prescrito na Constituição Federal e na Lei Federal nº10.257/2001 – do 
Estatuto da Cidade, discriminado nos seus incisos II que aborda que “garantia do direito a cidades 
sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;” 
e nos incisos IV, V e VI do Artigo 2º que defini que toda a propriedade urbana além de seguir as Limitações 
Urbanísticas definidas nos Planos Diretores Municipais, também deve cumprir sua função social na 
destinação adequada do solo, não podendo deixá-lo desocupado ou subutilizado: 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população 
e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de 
modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre 
o meio ambiente; 
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos 
adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais; 
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à 
infraestrutura urbana; 
d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos 
geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente; 
e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não 
utilização; 
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f) a deterioração das áreas urbanizadas; 
g) a poluição e a degradação ambiental; 
h) a exposição da população a riscos de desastres.  

Vale destacar a alínea e do inciso VI que aborda justamente a questão do combate a retenção especulativa 
do solo, vindo a ser reafirmado com a apresentação de instrumentos urbanísticos a fim de coibir tal prática 
considerada perversa dentro do planejamento urbano das cidades, o que implicaria em sanções por parte da 
Prefeitura Municipal contra o proprietário, com a aplicação dos instrumentos urbanísticos do Parcelamento, 
Edificação e Utilização Compulsórios – PEUC, seguido do IPTU Progressivo no tempo e por fim, na 
Desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. Mesmo diante dos requisitos prescritos nas 
diferentes normativas legais nos âmbitos federal e municipal, a grande maioria dos municípios brasileiros 
ainda não cumprem integralmente os seus Planos Diretores. Como visto ao longo das descrições acima, pode-
se constatar a presença de inúmeros lotes vazios na região central, da cidade de Cacoal, com parte deles 
sendo oferecidos à venda por valores considerados abusivos em relação a lotes ocupados e localizados em 
regiões próximas ao centro com edificações de alto padrão; ou mesmo nos loteamentos atualmente 
destinados a população de classe média e alta que mesmo tendo decorrido certo período de tempo, ainda 
se encontram subutilizados.  

Muitos dos lotes vazios visualizados encontram-se nas imediações da prefeitura municipal, distando no 
máximo 500 metros da sede do poder executivo municipal. A falta de um controle efetivo por parte do poder 
público municipal resulta nesse processo de especulação imobiliária por parte dos proprietários dos lotes 
próximos à prefeitura, assim como na presença de um grande número de outros lotes em diferentes bairros 
da cidade que também aguardam por processos semelhantes de valorização e a consequente especulação 
imobiliária em decorrência de investimentos públicos em infraestrutura ou mesmo de investimentos 
privados possibilitados pela instalação de grandes empreendimentos, a exemplo do bairro Floresta que teve 
na inauguração do Cacoal Shopping no ano de 2017, ou simplesmente com a construção de edificações 
vizinhas, como visto com diversos terrenos vazios localizados no loteamento Eldorado, visualizado na Figura 
16, próximo a Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED, do Hospital de Urgência e Emergência 
Regional de Cacoal – HEURO e da Loja da HAVAN, também próximos ao Cacoal Shopping, na região mais a 
Leste do centro da cidade. 

 
Figura 16: Lotes a espera de valorização no processo de Especulação Imobiliária, em frente à FACIMED e o HEURO.  

Fonte: do Autor. Maio de 2018. 
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Este processo perverso de acumulação capitalista do solo urbano resulta no consequente espraiamento 
urbano, pois impossibilita a aquisição desses lotes destinados à reserva de mercado e faz com que a 
população de menor poder aquisitivo tende a residir em áreas cada vez mais distantes, a exemplo dos bairros 
periféricos da cidade de Cacoal como o Loteamento São Marcos, considerado uma das áreas mais carentes 
da cidade e distando 6,3km da prefeitura municipal, conforme Figura 17, ou mesmo o bairro Parque dos 
Lagos que dista 6,1km também para a prefeitura, localizado na extremidade oposta de acordo com a Figura 
18. Os dois bairros citados são definidos como Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS de acordo com a Lei 
Municipal nº2.807/2011 que altera o zoneamento e alguns parâmetros do Plano Diretor Municipal – Lei 
nº2.016/2006. 

 
Figura 17: Distância entre o Loteamento São Marcos e a Prefeitura Municipal.  

Fonte: Google Maps, 2018. 

 

  
Figura 18: Distância entre o Bairro Parque dos Lagos e a Prefeitura Municipal.  

Fonte: Google Maps, 2018. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O caso de Cacoal se apresenta bastante similar ao que vem ocorrendo em diversas cidades da Região Norte 
que presenciou ao longo das últimas décadas este rápido processo de crescimento populacional e 
consequente expansão urbana, em decorrência dos programas governamentais lançados ainda durante o 
período do Regime Militar, possibilitando a abertura de novas fronteiras agrícolas e proporcionando uma 
grande migração populacional para a Região Amazônica, o que veio a intensificar o processo de 
desmatamento da floresta para a implantação de grandes fazendas, capitaneada pela pecuária extensiva e 
pelo agronegócio da soja, café e outras culturas. 

Diante do presente estudo, evidencia-se dentro do município de Cacoal um grande processo de especulação 
imobiliária atrelado a ocorrência de uma segregação e fragmentação socioespacial que encare-se o solo 
urbano na região mais central de forma absurda, e por outro lado, faz com que a população de poderes 
aquisitivos mais baixos tenderem a se localizar em regiões extremamente distantes do centro da cidade num 
processo conhecido por “expulsão branca”, conceitualmente chamada de gentrificação, em decorrência do 
encarecimento do preço do solo urbano e consequentemente dos serviços localizados nessas regiões de 
melhor infraestrutura. 

Mesmo com o município tendo apenas 45 anos da intensificação do seu processo de ocupação, pode-se 
presenciar problemas já bastante estudados em cidades médias e grandes tanto no território nacional, como 
nas capitais de praticamente todos os Estados, assim como também de outros países, principalmente aqueles 
considerados periféricos como o caso do Brasil. 

Faz-se necessário diante de tal constatação a necessidade urgente por parte dos entes públicos municipais, 
representados pela prefeitura, no cumprimento das normativas legais, em especial destaque para a 
implementação dos instrumentos urbanísticos presentes nos artigos 4º ao 8º da Lei Federal nº 10.257/2001 
do Estatuto da Cidade – EC, que apresenta formas dos municípios coibirem, mesmo que não seja crime, a 
prática perversa da especulação imobiliária do ponto de vista de retenção da ocupação do solo urbano com 
a aplicação inicial do Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios – PEUC (Artigos 5º e 6º do Estatuto 
da Cidade), do IPTU Progressivo (Artigo 7º), sobretaxando o imposto cobrado daquele especulador 
imobiliário, e por fim a penalidade da Desapropriação com o pagamento em títulos da dívida pública (Artigo 
8º do EC), e por sua vez, colocando aquele lote ou imóvel desapropriado para ser utilizado como Imóvel 
Especial de Interesse Social (Artigo 4º, inciso V, alínea f da Lei Federal nº10.257/2001). Os mesmos 
instrumentos também estão presentes no Plano Diretor Municipal de Cacoal, Lei Municipal nº2.016/2006 
nos Artigos 93, 94 e 95 que trata dos aludidos instrumentos descritos acima pelo Estatuto da Cidade. A 
aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade possibilita para cidades pequenas e médias que estão em 
rápido processo de expansão urbana uma forma de controle do uso e ocupação do solo com uma maior 
efetividade, coibindo as distorções no processo de acumulação capitalista do solo urbano e que acaba 
ocasionado ônus excessivos por parte do poder público municipal na disponibilização de infraestrutura 
urbana e social para as regiões mais periféricas toda vez que surge novos loteamentos populares. Outra 
forma de coibir o processo de especulação imobiliária e a consequente distribuição mais justa das ações do 
poder público, condiz com a utilização dos lotes desapropriados para o cumprimento da função social da 
propriedade e da cidade através da definição da sua destinação como Zonas Especiais de Interesse Social, do 
qual o poder público poderá se utilizar desses terrenos desocupados para a construção de Habitações de 
Interesse Social em áreas das cidades com toda a infraestrutura urbana já instalada, o que possibilita a 
diminuição dos gastos públicos com a expansão dessa infraestrutura para as regiões periféricas. 
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A constituição de uma cidade sustentável e igualitária para todos os seus habitantes recai no cumprimento 
das normativas legais, propiciando a esses habitantes o direito à terra com infraestrutura urbana adequada 
e compatível com suas necessidades básicas, com a disponibilização de serviços de saúde, educação, 
assistência social, lazer, além de equipamentos de geração de emprego e renda próximos a suas residências, 
evitando-se assim deseconomias urbanas, com deslocamentos desnecessários da população. A utilização dos 
instrumentos de combate a especulação imobiliária tenderá ao cumprimento da função social da 
propriedade seja por parte dos donos dos imóveis então subutilizados, que irão dar alguma utilidade aos 
mesmos, ou em casos de desapropriação, por parte da prefeitura municipal que poderá reverter esses lotes 
em habitação de interesse social, ou em equipamentos urbanos para atendimento à toda a população, 
inclusive com a implantação de equipamentos para geração de emprego e renda, proporcionando-se assim 
uma melhoria gradativa nos pontos de vista social e econômico para o município. 
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RESUMO: 
As cidades são uma das maiores produções da humanidade e a forma como esse espaço surge, expande-se e organiza-

se tem motivado reflexões diversas e por parte de várias ciências. De acordo estudos e análises em questões urbanas, 

percebe-se essas constantes transformações ocorrem por diversos fatores, podendo ser o principal, a instalação de 

diferentes atividades urbanas, capazes de modificar a região onde são implantadas, impactando o meio ambiente 

urbano em três grandes áreas: uso e ocupação do solo, meio ambiente e mobilidade urbana. A busca por soluções para 

amenizar os problemas encontrados nas áreas urbanas brasileiras, referentes ao meio ambiente urbano e à circulação, 

envolvendo o deslocamento de pessoas e mercadorias, passa, obrigatoriamente, por uma melhoria no processo de 

planejamento urbano, bem como a integração com os diferentes temas inseridos no planejamento. Como instrumentos 

de planejamento, discute-se a integração entre os diferentes planos com a mobilidade, enfatizando a corroboração dos 

instrumentos de política urbana para a aplicação de princípios e diretrizes da mobilidade no processo de planejamento, 

reestruturação e revitalização do espaço urbano. A proposta desse estudo é definir a relação dos instrumentos EIV 

(estudo de Impacto de Vizinhança) e EIT (Estudo de Impacto de Trânsito), abordando uma temática de interação e 

complementaridade, pois ambos objetivam  descrever, quantificar e analisar, em diferentes aspectos urbanos, os 

possíveis impactos (diretos e indiretos) de diferentes atividades, através da caracterização da região de implantação no 

cenário atual (sem o empreendimento, nomeado como polo gerador de viagens) e no futuro (com as alterações 

ocorridas da implantação do PVG e impactos decorrentes). Como metodologia de trabalho, define-se a realização 

pesquisa bibliográfica dos temas abordados e proposta de melhor aproveitamento do potencial dos estudos de impacto 

como instrumentos de requalificação urbana através da mitigação e compensação dos impactos em melhorias no 

sistema viário, sinalização viária, infraestrutura urbana, áreas verdes e incentivo à utilização de diferentes modos de 

transportes não motorizados. 

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento Urbano; Mobilidade Urbana; Instrumentos de Política Urbana; Estudo de Impacto de 

Vizinhança; Estudo de Impacto de Trânsito. 

ABSTRACT: 
Cities are one of the greatest productions of mankind and the way this space emerges, expands and organizes has 
motivated diverse reflections and by various sciences. According to studies and analyzes in urban issues, one can notice 
that these constant transformations occur by several factors, being the main one, the installation of different urban 
activities, able to modify the region where they are implanted, impacting the urban environment in three large areas : 
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land use and occupation, environment and urban mobility. The search for solutions to soften the problems encountered 
in Brazilian urban areas, related to the urban environment and circulation, involving the displacement of people and 
goods, necessarily requires an improvement in the urban planning process, as well as integration with the different 
themes in the planning. As planning instruments, the integration between the different plans with mobility is discussed, 
emphasizing the corroboration of urban policy instruments for the application of principles and guidelines of mobility in 
the process of planning, restructuring and revitalization of urban space. The purpose of this study is to define the 
relationship between the instruments EIV (Neighborhood Impact Study) and EIT (Traffic Impact Study), addressing a 
theme of interaction and complementarity, since both aim to describe, quantify and analyze, in different urban aspects, 
the possible impacts (direct and indirect) of different activities, through the characterization of the region of implantation 
in the current scenario (without the enterprise, named as the pole generator of trips) and in the future (with the changes 
occurred in the implementation of PVG and resulting impacts) . As a working methodology, we define the bibliographical 
research of the themes addressed and propose a better use of the potential of impact studies as instruments of urban 
requalification through mitigation and compensation of impacts on improvements in the road system, road signs, urban 
infrastructure, and encouraging the use of different modes of non-motorized transport. 
KEYWORDS: Urban Planning; Urban mobility; Urban Policy Instruments; Neighborhood Impact Study; Traffic Impact 
Study. 
 

RESUMEN: 
Las ciudades son una de las mayores producciones de la humanidad y la forma como ese espacio surge, se expande y se 
organiza ha motivado reflexiones diversas y por parte de varias ciencias. De acuerdo con estudios y análisis en cuestiones 
urbanas, se percibe esas constantes transformaciones ocurren por diversos factores, pudiendo ser el principal, la 
instalación de diferentes actividades urbanas, capaces de modificar la región donde son implantadas, impactando el 
medio ambiente urbano en tres grandes áreas : uso y ocupación del suelo, medio ambiente y movilidad urbana. La 
búsqueda de soluciones para amenizar los problemas encontrados en las áreas urbanas brasileñas, referentes al medio 
ambiente urbano ya la circulación, involucrando el desplazamiento de personas y mercancías, pasa, obligatoriamente, 
por una mejora en el proceso de planificación urbana, así como la integración con los diferentes temas insertados en la 
planificación. Como instrumentos de planificación, se discute la integración entre los diferentes planes con la movilidad, 
enfatizando la corroboración de los instrumentos de política urbana para la aplicación de principios y directrices de la 
movilidad en el proceso de planificación, reestructuración y revitalización del espacio urbano. La propuesta de este 
estudio es definir la relación de los instrumentos EIV (estudio de Impacto de Vecindad) y EIT (Estudio de Impacto de 
Tráfico), abordando una temática de interacción y complementariedad, pues ambos objetivan describir, cuantificar y 
analizar, en diferentes aspectos urbanos, los posibles impactos (directos e indirectos) de diferentes actividades, a través 
de la caracterización de la región de implantación en el escenario actual (sin el emprendimiento, nombrado como por el 
generador de viajes) y en el futuro (con los cambios ocurridos de la implantación del PVG e impactos resultantes) . Como 
metodología de trabajo, se define la realización de la investigación bibliográfica de los temas abordados y propuesta de 
mejor aprovechamiento del potencial de los estudios de impacto como instrumentos de recalificación urbana a través 
de la mitigación y compensación de los impactos en mejoras en el sistema viario, señalización vial, infraestructura 
urbana, áreas verdes y fomento de la utilización de diferentes modos de transporte no motorizados. 
PALABRAS-CLAVE: Planificación Urbana; Mobilidad urbana; Instrumentos de Política Urbana; Estudio de Impacto de 
Vecindad; Estudio de Impacto de Tráfico. 
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INTRODUÇÃO 

Parafraseando Santos1 (2014), a cidade não é para todo o sempre, mas é um objeto de mudança constante, 
cujo resultado se dá por transformações sucessivas, adições e subtrações de ações, em uma amplitude de 
temas; sejam voltados a aspectos econômicos, políticos, culturais, sociais, naturais e espaciais. Todos esses 
processos são desenvolvidos no espaço, que segundo o autor conformam: a configuração territorial e a 
dinâmica social (ou relações que definem uma sociedade).  

Um dos grandes problemas ocasionados por essas mudanças sucessivas é na mobilidade: os 
congestionamentos, as sinalizações inadequadas, os conflitos e falta de segurança viária, a inacessibilidade 
ao pedestre, a insuficiência do transporte coletivo público.  

A condição da mobilidade urbana brasileira, segundo Maricato (2013), é um dos maiores problemas urbanos 
e sociais do país “e embora a piora de mobilidade seja geral – isto é, atinge a todos - é das camadas de renda 
mais baixas que ela vai cobrar o maior preço em imobilidade” (MARICATO, 2013).  

Esse fato se dá, historicamente, pela invasão das cidades pelos automóveis particulares e motocicletas 
(Ministério das Cidades, 2004), e, consequentemente, a piora das condições de circulação e trânsito, mas 
também pela precarização do transporte coletivo, bem como o desaparecimento da escala do pedestre. 

Cardoso e Matos (2007) discorrem sobre a relação que condiciona a acessibilidade urbana à interação entre 
uso do solo e transporte, se constituindo um importante indicador de exclusão social. Afirmam ainda que ao 
ser parte integrante da dinâmica funcional das cidades, a acessibilidade passa a ser uma variável de 
contribuição para a qualidade de vida urbana, na medida em que facilita o acesso da população aos serviços 
e equipamentos urbanos, viabilizando a aproximação com as atividades econômicas. 

São muitos os fatores que incidem para ocasionar e agravar todos esses problemas, entre eles destacam-se 
a implantação de novos empreendimentos (atividades) e a ineficiência do planejamento urbano em face das 
gestões administrativas e da falta de recursos para investimentos e requalificação urbana. 

A cidade é um organismo em constante transformação. Em meio a tais alterações 
no ambiente urbano, notórios são os impactos da realização de atividades nos 
sistemas de transporte, constatando-se a recíproca verdadeira. No que se 
relaciona ao planejamento urbano e de transportes, destaca-se o poder de 
atratividade de algumas atividades urbanas, capazes de impactar desde a 
circulação de pessoas e veículos até outros elementos componentes do espaço 
urbano (GONÇALVES et al, 2012, p. 5). 

Nesse contexto, a acessibilidade deve ser analisada para o entendimento e proposição de uma estrutura 
urbana. A demanda de transporte é consequência das relações que acontecem na cidade, ou entre cidades, 
com o grande movimento pendular existente em áreas metropolitanas. Por outro lado, a modificação da 
oferta do sistema de transportes, tende a provocar mudanças na estrutura urbana e influenciar no perfil de 
ocupação. 

                                                           
1 Milton Santos, no livro Metamorfose do Espaço Habitado, cuja primeira edição é de 1988. 
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A busca por soluções para amenizar os problemas encontrados nas áreas urbanas brasileiras, referentes ao 
meio ambiente urbano e à circulação, envolvendo o deslocamento de pessoas e mercadorias, passa, 
obrigatoriamente, por uma melhoria no processo de planejamento urbano. 

O planejamento urbano é um processo contínuo de diagnóstico, análise e proposição de diretrizes para a 
solução e prevenção de problemas e conflitos, em todos os âmbitos da gestão territorial, inclusive nos já 
citados inicialmente. 

O Estatuto da Cidade, Lei Federal de 2001, estabelece os instrumentos de política urbana, que podem e 
devem ser aplicados como ferramentas do planejamento urbano. Entre eles, o principal e regente de todo o 
ferramental, está o Plano Diretor Municipal, cujas diretrizes básicas devem garantir a função social da 
propriedade, a gestão democrática e a justa distribuição de equipamentos, serviços e infraestrutura urbana 
para toda a população e todo o território da cidade. 

Infelizmente, a realidade que se observa é reflexo de uma grande especulação imobiliária, de uma 
disparidade entre a qualificação de diferentes áreas e espaços urbanos, com expressiva segregação 
sócioespacial, gentrificação e desigualdade de qualificação espacial. 

Este trabalho tem o objetivo de contribuir com a inserção da mobilidade no processo de planejamento 
urbano, considerando a integração da mesma com a utilização de instrumentos de política urbana para essa 
aplicabilidade de princípios e diretrizes da mobilidade urbana sustentável. Como utilizar os instrumentos de 
política urbana, especificamente EIV e EIT, no processo de planejamento, bem como em suas etapas 
materializadas, para minimizar essas disparidades territoriais? É o que será discutido nesse artigo. Essas e 
outras questões serão respondidas ao longo desse trabalho, que discorre conceitos estabelecidos por 
diferentes autores2   e diretrizes estabelecidas por cadernos técnicos e pesquisas publicadas3. 

 O QUE SABER E COMO SABER? 

Para o aprofundamento nessas discussões, faz-se necessário um conhecimento prévio de aspectos 
fundamentais e legais relacionados ao planejamento urbano e o processo de urbanização sofrido pelas 
cidades brasileiras. O ferramental teórico conceitual está apresentado por meio de levantamento 
bibliográfico. 

De acordo com Sposito (2000), a urbanização é o processo e a cidade a forma concretizada desse processo, 
tratando-se de aspectos de integração territorial, modernização da infraestrutura e ampliação de trocas 
comerciais. Segundo a autora, as transformações históricas que se deram (estruturação do modo de 
produção capitalista), tiveram como consequência o próprio processo de urbanização. “A cidade nunca fora 
um espaço tão importante, e nem a urbanização um processo tão expressivo e extenso a nível mundial, como 
a partir do capitalismo” (SPOSITO, 2000, p. 32). 

                                                           
2CADAVAL (2017); CARDOSO; MATOS (2007); FERRARI (1979); JOHN BUTCHER (1999); KNEIB, (2008, 2011, 2012, 2017); LEFEBVRE 

(2001); MOURA (2015); BARREIRA (2017); OLIVEIRA (2015); ROBERTO GHIDINI (2011); SANTOS (1993). 

3 Ministério das Cidades; IPEA; Código Brasileiro de Trânsito; GUIÃO; Estatuto da Cidade; Estatuto do Pedestre, PNMU Etc. 
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É de suma importância relacionar o quadro de urbanização aos processos políticos e administrativos dos 
setores responsáveis, pois essa aglomeração e ocupação populacional exigem suas presenças, para atender 
às demandas de serviços básicos e de infraestrutura, determinando as condições de mobilidade da população 
e acessibilidade dessas regiões urbanizadas. 

Todo esse processo reflete-se, não somente na paisagem urbana, na formação socioespacial e no desenho 
urbano, mas também na valorização do solo. Segundo Arrais (2013, p. 107), “os processos de valorização 
fundiária rural e urbana são consequências da urbanização”. Essa valorização fundiária urbana pode ser 
relacionada ou ocasionada pela forma de uso do solo, atualmente determinado pelos planos diretores dos 
municípios, pré-estabelecidos pelo zoneamento; um instrumento de planejamento urbano. 

Mobilidade Urbana 

Com o descontrolado crescimento populacional e o modelo desordenado de urbanização das cidades 
brasileiras, citados anteriormente, cresceu também a necessidade de deslocamentos: tanto do aumento da 
massa populacional como o de maiores distâncias a serem percorridas. 

Antes de mais nada, inicia-se essa discussão com a conceituação de Mobilidade e suas derivações 
relacionadas à duração do deslocamento, à origem e ao destino e às técnicas utilizadas para sua efetivação. 
A mobilidade, segundo MCidades (2004), é um atributo das cidades relacionado às pessoas e aos bens, no 
que diz respeito à necessidade de deslocamentos na dimensão do espaço urbano frente às atividades nele 
desenvolvidas. A mobilidade está ligada a muitos fatores: renda, idade, sexo, acesso ao transporte, acesso às 
diferentes regiões da cidade; dimensão e desenho da estrutura territorial, disposição das redes principais de 
infraestrutura e transporte, localização das atividades econômicas e sociais. Em suma, a condição em que se 
realiza a circulação (deslocamento) de pessoas e cargas no espaço urbano está associada ao conceito de 
mobilidade urbana  (BRASIL, 20124).  

Entre os agentes envolvidos na mobilidade estão os próprios indivíduos (em meios motorizados ou não 
motorizados), que podem ser pedestres, ciclistas, usuários de transportes coletivos e motoristas; e os agentes 
da administração pública (em parceria em agentes privados) que intervém diretamente na disponibilização 
de possibilidades e facilidade de acesso aos diferentes modos de deslocamento. Todos esses processos são 
formados por características culturais de uma sociedade, que traduzem relações da população com o espaço 
as atividades e os próprios indivíduos entre si. 

Portanto, discute-se por muitos autores, o fato da mobilidade urbana ser um componente de qualidade de 
vida: assegurar o direito à cidade é garantir o livre acesso dos cidadãos aos seus direitos sociais (saúde, 
educação, transporte, lazer, etc.). Lefebvre (2001, p. 7) condiciona esse direito a uma ideia de coletividade e 
convivência social construída pelo meio urbano: “à vida urbana, condição de um humanismo e de uma 
democracia renovados”. Harvey (2013, p. 28) compactua com esse conceito, afirmando “a liberdade da 
cidade é, portanto, muito mais que um direito de acesso àquilo que já existe: é o direito de mudar a cidade 
mais de acordo com o desejo de nossos corações”. 

                                                           
4  Lei de Mobilidade Urbana, sancionada em 03 jan. 2012 que  estabelece os princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana.   
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Segundo o Ministério das Cidades (2004) para uma Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável, se 
faz necessária a concepção de políticas públicas com o objetivo de produzir cidades mais justas e humanas, 
pelo acesso universal ao espaço urbano em um processo participativo e democrático, se contrapondo à 
“profunda desigualdade e exclusão sócio espacial que caracterizam a urbanização brasileira”. Faz-se 
necessário entender, por tanto, o significado da “Mobilidade para o desenvolvimento urbano”, através da 
integração das políticas urbanas no planejamento urbano e a realidade territorial atual. 

A promoção da mobilidade urbana requer a ênfase no transporte público coletivo e não no 
transporte individual, o que significa, ao mesmo tempo, uma orientação de inclusão social, 
de racionalidade de investimentos públicos e de redução de congestionamentos, poluição 
e acidentes [...] As cidades que implementam políticas sustentáveis5 de mobilidade 
oferecem um maior dinamismo das funções urbanas, numa maior e melhor circulação de 
pessoas, bens e mercadorias, que se traduzem na valorização do espaço público, na 
sustentabilidade e no desenvolvimento econômico e social. (IBAM; MINISTÉRIO DAS 
CIDADES. 2005, p. 12) 

Essa proposta de mobilidade com foco nas pessoas deve ser o meio de buscar a produção de cidades justas, 
com liberdade de ir e vir e alcance dos destinos desejados e necessidades a serem realizadas. Para tal, alguns 
aspectos, segundo MCidades (2004), devem ser observados: 

a. Racionalização, integração e complementaridade do espaço urbano e sistemas integrados de 
transportes; 

b. Planejamento da gestão local e mobilidade urbana; 
c. Gestão democrática e participativa com inclusão social e espacial; 
d. Integração entre as políticas de transporte, circulação, habitação e uso do solo; 
e. Parcerias entre setores públicos e privados para a realização de investimentos nos sistemas de 

transportes e melhoria da qualidade urbana (infraestrutura urbana); 
f. Ações para o aumento da inclusão social, qualidade de vida, solidariedade nas cidades brasileiras. 

Sendo assim, a visão arraigada da fluidez do trânsito para os automóveis nos grandes centros urbanos precisa 
ser revista, considerando-se a demanda dos usuários mais frágeis do sistema de transportes, como as 
crianças, as pessoas com deficiência e os idosos.  Diante desse contexto, “pensar a mobilidade urbana é, 
portanto, pensar sobre como organizar os usos e a ocupação da cidade e a melhor forma de garantir o acesso 
das pessoas e bens ao que a cidade oferece, e ir além de pensar os meios de transporte e trânsito” (SANTO 
E VAZ, 2005). De acordo com Raia Jr (2000): 

Na geografia urbana, o deslocamento nas cidades é analisado e interpretado em termos de 
um esquema conceitual que articula a mobilidade urbana, que são as massas populacionais 
e seus movimentos; a rede, representada pela infraestrutura que canaliza os deslocamentos 
no espaço e no tempo; e os fluxos, que são as macro decisões ou condicionantes que 
orientam o processo no espaço.   

                                                           
5 “A Mobilidade Urbana Sustentável pode ser definida como o resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação que 

visa proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, através da priorização dos modos não-motorizados e coletivos 

de transporte, de forma efetiva, que não gere segregações espaciais, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável. Ou seja: 

baseado nas pessoas e não nos veículos”. (MCIDADES, 2004). 
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É importante enfatizar a necessidade de o planejamento urbano ser um processo contínuo e permanente 
das cidades, de ele ser realmente usado como instrumento destinado a prever e resolver conflitos que afetam 
a cidade, bem como ser instrumento de distribuição equitativa de benefícios à sociedade.  

Centralidades e Polos Geradores de Viagens – Conceito e Impactos 

Centros urbanos e centralidades foram temas de estudo, análise e discussão para diversos autores e 
pesquisadores. Alguns descrevem o centro com duas funções principais: a) a integradora e simbólica, 
concentrando valores e significados, estando, dentre outros, os autores Lefebvre (1978) e Castells (1983) e 
b) a dinâmica, onde se encontram locais de comércio e trabalho, vinculando-a a um aspecto de acessibilidade, 
como Villaça (2001), Kneib (2008), Corrêa (1995), Sposito (2001), Serpa (2014).  

Kneib (2008) realça que as áreas centrais se destacam pela concentração de atividades, “com profunda 
relação com o número de viagens geradas” e são áreas consideradas de maior valor de solo (KNEIB, 2008, p. 
33). Corrêa (1995) afirma que esses núcleos se desdobram em áreas (regionais ou bairros) ou em eixos (ruas 
comerciais de bairros), de comércio e serviços.  Kneib (2004) apresenta os tipos de centros definidos por Bird 
(1977), que podem ser: a) centros concêntricos - áreas de alta acessibilidade para pedestres e automóveis; 
b) centros lineares -  de acessibilidade linear canalizada pelas vias de circulação e c) centros especiais – os 
subcentros. 

Diante dos estudos realizados, diz-se que a estrutura espacial urbana é composta por um conjunto, ou rede, 
de centros e subcentros, sendo o PGV um elemento de contribuição para a formação ou consolidação de 
novas centralidades: aliás, exatamente como esta pesquisa se dispôs a averiguar. A identificação e a definição 
dos subcentros urbanos estão relacionadas à definição de diretrizes para o ordenamento do território e dos 
transportes, além da avaliação da acessibilidade nesses subcentros e da mobilidade das pessoas que a eles 
se destinam (KNEIB et al, 2012). 

A pesquisa de Kneib (2004) demonstra a relação entre PGVs e centralidades, atrelando-os à alteração da 
estrutura espacial provocada por eles. Como se observa na Figura 1, a autora atribui como características do 
centro urbano: a acessibilidade, a função integradora, a localização privilegiada, a atração de novas 
atividades, as construções e viagens, a valorização de áreas, dentre outros. Esquematiza a localização da zona 
de transição, ou área de influência imediata, com maiores impactos no uso e ocupação do solo; ocorrências 
que são demonstradas na região estudada nesta dissertação. Ainda segundo a autora, as mesmas 
características atribuídas a uma centralidade podem ser atribuídas, dependendo do caso, a um PGV. A partir 
disso, desenvolve o conceito de Centros Geradores de Viagens, que seria o conjunto PGV somado às 
alterações em sua zona de transição, o que gera uma centralidade. 
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Figura 1: Características atribuídas à área de influência com implantação do CGV (Centro Urbano). 

Fonte: Kneib (2004) 

Atualmente, a preocupação dos PGVs se entende a outros fatores, como uso do solo (KNEIB et al, 2006), à 
mobilidade e qualidade de vida, impactos ambientais (PORTUGAL, 2012), impactos socioeconômicos 
(REDEPGVA, 2010). Essa mudança de conceito não foi imediata, várias definições foram apresentadas até 
que o termo PGV fosse estabelecido. Ver evolução desses conceitos na Tabela6 04. (GONÇALVES, 2012, p. 3, 
12). 

Gonçalves et al (2012) afirmam que, conceitualmente, esses empreendimentos7 incluem viagens 
motorizadas e não motorizadas, além das viagens geradas pelo transporte público. É preciso considerar os 
impactos deles decorrentes, tanto os de abrangência socioeconômica quanto os que afetam a qualidade de 
vida da população, abrangendo desde a circulação de pedestres e veículos a outros elementos voltados ao 
espaço urbano. 

Em vários trabalhos sobre estudo de impactos, observa-se uma opinião comum entre os autores, cuja 
influência se dá pelo trabalho do Institute of Transportation Engineers (ITE), que também será considerado 
para efeito de avaliação e classificação dos PGVs nesta pesquisa. Gonçalves (2012) justifica a abordagem 
adotada pelo ITE, não apenas pela experiência, mas também por se tratar de “que parte dos impactos viários 
e de transportes é devido ao aumento no número de viagens de automóvel”. (GONÇALVES, 2012, P. 10). 

                                                           
6 Mediante as definições, pode-se compreender um PGV como um empreendimento com capacidade de gerar novas viagens, 
principalmente motorizadas, causando vários impactos, primeiramente viários e de transportes, no seu entorno ou em outras 
regiões, conforme sua área de influência, podendo esses impactos serem de curto, médio ou longo prazo. Mas podem afetar outros 
setores da sociedade, como o ambiental, socioeconômico e histórico-cultural. O próximo item irá apresentar alguns dos tipos de 
impactos que podem ser gerados pelos PGVs e de que forma esses impactos serão tratados nessa dissertação. (GONÇALVES, 2012, 
p. 13) 
7 No que se relaciona ao planejamento urbano e de transportes, destaca-se o poder de atratividade de algumas 
atividades urbanas, capazes de impactar, desde a circulação de pessoas e veículos até outros elementos componentes do 
espaço urbano (GONÇALVES et al, 2012, P. 5). 
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Em sua pesquisa, Gonçalves (2012) cita alguns temas que são comumente relacionados ao estudo dos PGVs, 
definidos pela Rede Ibero-Americana de Estudo em Polos Geradores de Viagens, RedePGV, sistematizados 
conforme Figura 2. 

 
Figura 2: Temas comumente encontrados no estudo de PGVs 

(Fonte: REDEPGV 2011, apud GONÇALVES, 2012) 

A necessidade de classificação de empreendimentos como PGVs, a caracterização (com base em critérios 
geralmente regulamentados por leis municipais, como tipo, porte e número de viagens geradas) desses PGVs 
e o tipo de impacto relacionado a eles se torna importante no âmbito do planejamento, tanto do sistema 
viário, como de transportes e também a nível urbano. Torna-se imprescindível a análise das transformações 
geradas pelos PGVs no ambiente urbano, bem como projeções futuras. 

A classificação dos PGVs é devida ao seu potencial de impacto e realizada a partir do cálculo de previsão da 
demanda futura de tráfego. Tem por base a geração de viagens ocasionada pelo empreendimento, no horário 
de pico, isto é, no horário com maior fluxo de viagens geradas pelo empreendimento. Dessa maneira, é 
possível determinar a “abrangência espacial e magnitude relativa dos impactos (GONÇALVES et al, 2012, P. 
17). 

Dois critérios, segundo Gonçalves (2012), podem influenciar no número de geração de viagens geradas pelo 
PGV: tipo e porte do PGV; e localização de implantação do PGV (que está vinculada à disponibilidade de 
infraestrutura viária e de transportes presentes na área) (GONÇALVES, 2012, p.22). 

Essa caracterização de um empreendimento como PGV torna-se difícil, não apenas pela diversidade de tipos 
e porte, como também a apresentação de características particulares e diferenciação de intensidade nos 
impactos, impossibilitando uma generalização8. Mas uma caracterização prévia auxilia na definição da 

                                                           
8 No Brasil, o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, elaborou em 2001, o Manual de Procedimentos para o Tratamento de 

Polos Geradores de Tráfego (DENATRAN, 2001), que possui informações referentes ao processo de estudo de impactos viários dos 
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repercussão espacial (transformações no meio ambiente urbano), no horizonte temporal (previsão futura de 
impactos) e nos tipos de técnicas de análises indicadas para o empreendimento (GONÇALVES, 2012, p.21). 

Existem vários estudos para classificação dos PGVs, que podem variar de acordo com o tipo de: uso, serviço, 
atividade, área construída, número de pessoas reunidas, número de vagas de estacionamento. De acordo 
com o DENATRAN (2001), podem ser classificados segundo sua área construída, como pode ser conferido na 
Tabela 05. 

Para PORTUGAL & GOLDNER (2003), a natureza e o porte do empreendimento podem 
determinar o tipo e a intensidade dos impactos resultantes de sua implantação, quando 
relacionados com a qualidade e capacidade da infraestrutura viária e de transporte. No 
entanto, esse tipo de caracterização pode ter certo grau de complexidade, uma vez que o 
porte de um determinado PGV pode ser definido por diferentes variáveis explicativas, como 
número de vagas de estacionamento, número de pessoas, área total construída, entre 
outras.  (GONÇALVES, 2012, P.24) 

Segundo Gonçalves (2012), alguns autores levantaram os tipos de impactos (gerados pelos PGVs), 
classificando-os em categorias.  Kneib (2004) ressalta que nos estudos sobre PGV são abordados os impactos 
relacionados à circulação e trânsito, e os impactos provenientes destes empreendimentos ocorrem em nível 
ambiental, na organização do espaço urbano. O Quadro 1 expressa essas abordagens. 
 

Autores Classificação / Categoria dos Impactos 

PORTUGAL & GOLDNER 
(2003) 

Dimensões 
socioeconômicas e 
ambientais 

a. Impactos sociais;  
b. Impactos econômicos;  
c. Impactos ambientais;  
d. Impactos urbanos;  
e. Impactos histórico-culturais.  
 

Dimensão Espacial 

a. Impactos viários;  
i. Nas vias de entorno;  
ii. Nas vias de acesso;  

b. Impactos na área.   

 LOLLO & RÖHM (2005) 
Impactos Ambientais 
Impactos Viários 

KNEIB et. al. (2006) 

Impactos diretos 
a. Impactos no sistema viário e na 
circulação;  
 

Impactos indiretos 
a. Impactos no ambiente urbano;  
b. Impactos sociais;  
c. Impactos econômicos.   

CUNHA (2009) 
Impactos urbanos;  
Impactos sócio-culturais;  
Impactos ambientais.   

Quadro 1: Categorias de Impactos relacionados aos PGVs 
FONTE: Dados retirados de GONÇALVES (2012) 

                                                           
PGVs. Apesar disso, algumas cidades brasileiras optaram por estabelecer seus próprios parâmetros de caracterização dos PGVs.  

(GONÇALVES, 2012, p.22) 
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De uma forma sucinta, a implantação de um PVG poderá causar um aumento no número de viagens geradas, 
atraídas ou produzidas, pelo empreendimento, afetando diretamente o sistema viário e de transportes. Essa 
área afetada pela geração de viagens do empreendimento (Figura 3), de acordo com Gonçalves (2012, P. 49), 
pode ser restrita e abranger os impactos mais críticos e visíveis, denominada como área crítica (TOLFO, 2006); 
ou pode se estender a um território mais abrangente, recebendo uma parte das viagens que se destinam ao 
PGV, denominada área de influência (GRANDO, 1986).  

  

Figura 3: Área Crítica e Área de Influência. Fonte: GONÇALVES, 2012, P. 50 
Fonte: GONÇALVES, 2012, P. 50 

A área crítica9 pode ser caracterizada como aquela onde se realizam os movimentos de acesso ao 
empreendimento, sendo, portanto, mais restrita, podendo variar de 500 a 2.000 metros dependendo da 
atividade a ser realizada e porte do empreendimento (REDEPGV, 2012). A área de influência pode ser 
considerada como aquela que abrange todas as interseções e trechos viários afetados pelas viagens geradas 
por um determinado PGV (GONÇALVES, 2012). 

Tem-se a determinação da área crítica e da área de influência através de duas variáveis: distância ou tempo 
de viagem. Alguns autores ainda consideram as áreas de influência dos impactos subdivididas em três: 
primária, secundária e terciária. Essas áreas podem ser definidas por diversas variáveis, como: dimensão, 
acessibilidade, densidade, características socioeconômicas, barreiras, tempo e distância da viagem 
(GONÇALVES, 2012, p. 56). 

                                                           
9 Em termos geográficos, segundo ANDRADE (2005), á área crítica possui uma abrangência inferior à área de influência e seus 

impactos são percebidos em curto prazo, enquanto os impactos da área de influência, geralmente, ocorrerão em médio ou longo 

prazo.  A utilização do termo área crítica dos impactos de um PGV não é encontrada com a mesma frequência na literatura que a 

área de influência. Geralmente, sua utilização é vista com maior frequência nas publicações mais recentes, por exemplo, ANDRADE 

(2005), TOLFO (2006) e COELHO et al (2007). Talvez por esse motivo não seja tão comum encontrar trabalhos que apresentem 

critérios objetivos para sua delimitação.   (GONÇALVES, 2012, p. 51) 
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Planejamento Urbano  

O Planejamento Urbano e seus instrumentos urbanísticos são de grande relevância para a busca da 
habitabilidade e sustentabilidade das cidades. Desde 2001, com o advento do Estatuto da Cidade (BRASIL, 
2001), eles ganharam força e legitimidade. Com estas ferramentas de gestão podem-se exigir condutas mais 
veementes, que visem garantir uma cidade socialmente justa e que apresente mais qualidade, em todos os 
aspectos como: mobilidade, lazer, serviços, preservação e vários outros. Infelizmente, isso ainda não foi 
experimentado, mas não se pode deixá-los de lado diante dos atuais cenários urbanísticos.  

O planejamento urbano pode ser definido, segundo Santos (2004), como um processo contínuo de 
diagnósticos, que pressupõem coleta, organização e análise das informações e que culmina com decisões 
ou escolhas das melhores alternativas para o desenvolvimento. Possui o papel de orientar os instrumentos 
metodológicos, administrativos, legislativos e de gestão, para a efetivação das condutas, em um espaço de 
tempo determinado. 

Segundo Magalhães (2015), os processos e modelos de planejamento podem ser relacionados em dois: o 
Processo tradicional de Planejamento: segundo Ferrari (1979) é um processo continuo para diagnósticos e 
elaboração de soluções aos problemas que afetam a sociedade. Evolve diversas etapas: definição de 
objetivos e metas, coleta de dados, analise das condições existentes, avaliação continuada, característico 
das décadas de 60 e 70; e o Processo Estratégico de Planejamento: generalizado nas etapas: início do plano, 
caracterização dos modelos de desenvolvimento, análise externa, análise interna, formulação da visão 
estratégica, desenvolvimento de estratégias, implantação e revisão. Ainda segundo o autor, existe um 
problema com a desconexão entre os resultados desejados e as ações selecionadas no processo de avaliação 
dos processos, havendo a necessidade de interação intersetorial no planejamento, insuficiente para 
responder a um processo contínuo. (MAGALHÃES, 2009) 

De acordo com Souza (2006, p. 400), “a forma clássica e óbvia de meio de expressão do planejamento é o 
plano”, que “são documentos consolidadores de uma dada estratégia de desenvolvimento urbano”; no 
Brasil, chamado de plano diretor de desenvolvimento urbano ou simplesmente plano diretor. Os planos 
diretores devem estar associados ao planejamento de transportes, sendo o mesmo uma área de estudo que 
tem o objetivo de adequar as necessidades de deslocamento da população aos espaços urbanos e decorrente 
das áreas destinadas para essa circulação (infraestrutura viária). Para que seja definido as implantações ou 
reestruturações da rede de transporte, faz-se necessário quantificar a demanda por transporte e como se 
dará esse fluxo para a análise do comportamento da demanda à realidade da região / rota pesquisada. 

O sistema de transporte é responsável por resolver os problemas espaciais de uso do solo, ao fornecer o 
elemento acessibilidade, possibilitando a habilidade de se alcançar bens, serviços, atividades ou destinos 
desejados, também chamados de oportunidades. Segundo Kneib (2008), pode-se dizer que a acessibilidade 
está vinculada à eficiência do sistema de transportes, que contribui para a alteração da estrutura espacial 
urbana, ao mesmo tempo que a ela se conforma. A demanda de transporte está relacionada à distribuição 
espacial das atividades, ordenada pelos instrumentos de Planejamento Urbano. Por outro lado, a oferta de 
transportes induz alterações no uso do solo, seja por valorização imobiliária seja por favorecer diretamente 
a implantação de certo tipo de atividade.  
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Figura 4: Relação entre Mobilidade e Uso do Solo. 
Fonte: Autora, 2017 

Para Magalhães (2015) deve-se utilizar um modelo integrado de planejamento, acompanhamento e gestão, 
para o planejamento de transportes, aqui integrado ao planejamento urbano: com participação dos 
diferentes atores que interferem no processo; definição clara do Objeto Planejado, “definindo no nível 
estratégico o que fazer, no tático o como fazer, e no operacional, o que implementar” (MAGALHÃES, 2015); 
definição dos programas (instrumentos de financiamento e publicação, atores); monitoramento; avaliação 
e revisão. 

Instrumentos de Política Urbana e Mobilidade 

Planejamento Urbano e seus instrumentos urbanísticos são de grande relevância para a busca da 
habitabilidade e sustentabilidade das cidades. Desde 2001, com o advento do Estatuto da Cidade (BRASIL, 
2001), eles ganharam força e legitimidade. Com estas ferramentas de gestão, podem-se exigir condutas mais 
veementes, que visem garantir uma cidade socialmente justa e que apresente mais qualidade em todos os 
aspectos como: mobilidade, lazer, serviços, preservação e vários outros. Infelizmente, isso ainda não foi 
experimentado, mas não se pode deixá-los de lado diante dos atuais cenários urbanísticos.  

Quais instrumentos seriam possíveis de conseguir agregar e integrar todas essas questões? Entram em cena 
os Planos de ordenamento do território, os Planos de mobilidade e transportes, os Planos de circulação e 
estacionamentos (GUIAO, 2001, p.19).   

i. Planos Diretores, Mobilidade e Transportes 

Assim, o Plano Municipal de Ordenamento do Território define o uso do solo, cuja espacialização define a 
organização dos sistemas de transportes, permitindo um desenvolvimento sequencial, e até simultâneo, da 
elaboração do Plano de Mobilidade e Transportes, definidos pelo Plano Diretor Municipal.  

Não se pode deixar de lado os casos cujos transportes estão envolvidos em um contexto regional ou 
metropolitano, sendo a elaboração do Plano de Mobilidade orientada pelas diretrizes do Plano Regional ou 
Metropolitano, ou seja, caso necessário, deve haver associação entre diferentes municípios para a realização 
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do mesmo, em casos de existência de interdependência e movimentos pendulares significativos, ou ainda o 
diagnóstico de diferentes realidades urbanas vizinhas. 

Em casos não haver a necessidade de elaboração dos planos de mobilidade e transportes, deve-se agregar a 
abordagem nos planos de ordenamento do território um “conjunto de estudos e de instrumentos 
complementares de apoio à abordagem dos transportes e da mobilidade na sua relação com o uso do solo” 
(GUIAO, 2011, p. 21) 

Pode-se dizer que existe uma inter-relação entre o sistema de transportes e a estrutura espacial urbana. Isso 
garante maior ou menor acessibilidade, determinada, em grande parte, pelo transporte. Kneib et al (2012) 
afirmam que a estrutura espacial urbana é composta por um conjunto, ou rede, de centros e subcentros, 
sendo o PGV (Polos Geradores de Viagens) um elemento de contribuição para a formação ou consolidação 
de novas centralidades. As autoras ainda afirmam que a identificação e a definição dos subcentros urbanos 
estão relacionadas à definição de diretrizes para o ordenamento do território e dos transportes, além da 
avaliação da acessibilidade nesses subcentros e da mobilidade das pessoas que a eles se destinam. 

Diante desse contexto, “pensar a mobilidade urbana é, portanto, pensar sobre como organizar os usos e a 
ocupação da cidade e a melhor forma de garantir o acesso das pessoas e bens ao que a cidade oferece, e ir 
além de pensar os meios de transporte e trânsito” (SANTOS E VAZ, 2005).  

Alguns autores, como Kneib10 (2012), apontam diretrizes para uma amenização desses problemas: 

a. Priorização ao transporte público coletivo; 
b. Priorização dos modos não motorizados; 
c. Racionalização do uso do automóvel; 
d. Fortalecimento de centralidades 

Para as intervenções necessárias e propostas realizadas com o objetivo de garantir a mobilidade de bens e 
pessoas, deve-se definir o tipo de instrumento mais adequado para a abordagem do sistema de transportes, 
entre eles, os mais utilizados (Quadro 2): 

Caberá ao município saber articular toda a gama de instrumentos disponíveis tendo em 
vista a organização do sistema e a optimização dos recursos próprios capazes de 
financiarem soluções técnicas suficientemente desenvolvidas e amadurecidas para 
sustentarem decisões e consequente intervenção no território (GUIÃO, 2011, P. 23) 

 

 

 

 Áreas Urbanas 

Estudos de circulação e/ou estacionamento 

                                                           
10 KNEIB, Erika Cristine. Mobilidade Urbana e Qualidade de Vida: do Panorama Geral ao Caso de Goiânia. Revista UFG/ julho 2012 / Ano XIII Nº 

12. 

 

11183



 

Projetos de Infraestrutura modal (redes de ciclovias, redes e percursos 
peatonais) 

Estudo de tráfego 

Reestruturação de redes de serviços de transporte público (coletivo) 

Medidas de gestão da procura 

Estudo de micrologística do abastecimento urbano 

Áreas Rurais 

Projeto de transportes flexíveis 

transporte escolar integrado 

Serviços domiciliários 

Áreas Urbanas e Rurais 

Planos de melhoria da oferta de serviços e soluções de transportes 

Definição / formatação de redes e serviços de transportes públicos 

Estudos de mobilidade para empresas (polos geradores de viagens) 

Quadro 2: Instrumentos para abordagem do sistema de transportes. 
Fonte: GUIÃO com adaptação das autoras, 2011 

 

ii. Estudos como Instrumentos para o Planejamento da Mobilidade  

O Plano Diretor, discutido anteriormente, é o “instrumento básico” de desenvolvimento urbano, que deve 
organizar a ação governamental, visando a aplicação e implementação das diretrizes estabelecidas de 
planejamento urbano. Toda essa ação governamental deve ser embasada em instrumentos específicos11, 
cuja finalidade, inovada pelo Estatuto da Cidade, sejam de indução do desenvolvimento, regularização 
fundiária, participação e democratização da gestão urbana. 

Ressaltando, que inseridos no Plano Diretor (que é a materialização do processo de planejamento urbano), 
devem ser examinados de forma harmônica e integrados os temas ambientais e urbanísticos, não 
desvinculados da mobilidade urbana. 

Os instrumentos de política urbana são ferramentas que viabilizam intenções e estratégias expressas no 
planejamento territorial, permitindo maior controle efetivo do território, devendo ser, o máximo possível, 
autoaplicáveis, utilizados em consonância com os problemas locais, definindo-se as áreas onde incidirão e as 
metodologia de aplicação. A principal função dos instrumentos de política urbana, segundo o Estatuto da 
Cidade, é financiar o desenvolvimento urbano e as políticas públicas, especialmente de habitação, 
mobilidade urbana e saneamento ambiental. 

Com esse objetivo, serão abordados alguns instrumentos (Quadro 3), selecionados como importantes 
ferramentas para a implementação de projetos urbanos que garantam a mobilidade e acessibilidade, com 
foco no desenvolvimento urbano sustentável e em uma humanização dos deslocamentos realizados na 
cidade, contemplando diferentes modos, priorizando os motorizados coletivos e não motorizados. 

Instrumentos de Planejamento 

                                                           
11 Sejam incluídos e espacializados no plano diretor ou em forma de decretos e / ou leis. 
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Plano Diretor Municipal (ordenamento territorial, parcelamentos urbanos, macrozoneamento, 
perímetro urbano, revitalização de áreas centrais, projetos urbanísticos, etc.) 
 
Planos Municipais Setoriais (Planos de Habitação, Planos de Saneamento, etc) 
 
Planos de Mobilidade e Transportes (rotas de pedestres, rotas para ciclistas, transporte 
coletivo intraurbano, interurbano e metropolitano, projetos de sinalização viária, etc.) 
 

Instrumentos de Financiamento  

Consórcio Imobiliário 
Operações Urbanas Consorciadas 
Contribuição de Melhoria 
Outorga Onerosa e Alteração de Uso 
 

Instrumentos de Planejamento e Financiamento 

Estudos de Impacto de Trânsito 
Estudos de Impacto de Vizinhança 

Quadro 3: Instrumentos de Política Urbana 
Fonte: Autora, 2017 

Os instrumentos de planejamento devem ser aplicados, de forma ampla e contínua, com base em um 
processo de levantamento de dados e diagnósticos constantemente realizados, além de integrados entre as 
diferentes temáticas, em diversidade de escalas12 (macro, meso e micro), para que haja harmonia na 
implementação das diretrizes, intervenções e projetos realizados. 

Os instrumentos de financiamento também devem ser pensados durante o processo de planejamento, para 
que haja viabilização do mesmo, sendo: 

a. Consórcio Imobiliário: utilizado para promover um aproveitamento mais eficiente do solo 
urbano, em lotes já existente, diminuindo a subutilização de áreas com infraestrutura de 
transportes; 

b. Operações Urbanas Consorciadas: utilizado para valorização e qualificação de áreas da cidade, 
ou também para implantação ou ampliação de infraestrutura e transportes; 

c. Contribuição de Melhoria: recuperação econômica de investimentos realizados em mobilidade 
urbana e acessibilidade (recuperação de infraestrutura em áreas ocupadas);  

d. Outorga Onerosa e Alteração de Uso: recuperação de recursos para investimentos em áreas sem 
infraestrutura de transportes (cidade mais justa e equilibrada). 

Os instrumentos citados como de financiamento e planejamento – os estudos de impacto (trânsito e 
vizinhança) – são ferramentas com amplo alcance no que diz respeito às intenções do Estatuto da Cidade 
(desenvolvimento urbano e justiça social), pois são capazes de qualificar o projeto de arquitetura de diversos 
empreendimentos (reduzindo o impacto ao meio ambiente urbano), além de trazerem ao local de 
implantação benefícios sem ônus financeiro aos órgãos públicos, e totalmente acompanhados pelas 
secretarias responsáveis pelo planejamento e ordenamento territorial e de transportes, através da aplicação 
de medidas mitigadoras e/ou compensatórias, que podem ir desde a instalação de sinalização (horizontal, 
vertical, semafórica), incluindo a priorização de modos não motorizados (rotas cicláveis, rotas de pedestres, 

                                                           
12 Intraurbana, regionais e metropolitanas. 
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acessibilidade, segurança) à revitalização de praças, áreas públicas ou ainda investimento no transporte 
público coletivo. 

CONHECENDO O CORPUS – METODOLOGIAS PARA REALIZAÇÃO DO EIV (ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA) E EIT (ESTUDO DE IMPACTO DE TRÂNSITO) 

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 

Segundo (SCHVARSBERG, 2016), é um instrumento de política urbana, cuja finalidade é analisar e informar 
previamente à gestão municipal quanto às repercussões da implantação de empreendimentos e atividades 
impactantes, privadas ou públicas, a partir da ótica da harmonia entre os interesses particulares e os 
interesses da coletividade de modo a evitar desequilíbrios no crescimento das cidades, garantir condições 
mínimas de qualidade urbana e zelar pela ordem urbanística e pelo uso socialmente justo e ambientalmente 
equilibrado. 

Regulamentação : Anteriormente ao EIV na legislação brasileira, inciativas municipais produziram estudos 
com a finalidade de avaliar os impactos resultantes da implantação de empreendimentos em áreas urbanas. 

a. 1979. EVU – Estudo e viabilidade Urbanística, previsto no Plano diretor e Porto Alegre; 

b. 1996. O Plano Diretor de Belo Horizonte submetia, em determinadas zonas, certos usos e atividades 
ao licenciamento urbanístico e aprovação do Conselho Municipal de Impacto de Vizinhança – RIVI; 

c.  No plano nacional, a questão surgiu pela primeira vez no Projeto de Lei original do Estatuto da Cidade 
em 1989; 

d. Há uma histórica relação de inspiração do EIV no EIA – Estudo Prévio de Impacto Ambiental, com 
influência de ambientalistas da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e do 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM); 

A aplicação do EIV depende de sua regulamentação em lei municipal, com a definição no mínimo dos 
empreendimentos e atividades que dependerão de sua elaboração para obtenção de licenças ou 
autorizações de construção, ampliação ou funcionamento.  Não faz parte do rol de instrumentos listados no 
artigo 42 do EC que dependem de previsão expressa no PD para utilização, no entanto, o ConCidades 
recomenda que o PD determine critérios para a aplicação do EIV. Em municípios aonde o PD não é 
obrigatório, o EIV pode ser instituído por regulamentação específica. Assim, a lei que regulamenta a aplicação 
do EIV pode trazer também a regulamentação do processo de licenciamento urbanístico. 

Abrangência: O EIV é um estudo que se destina à análise dos impactos (sejam positivos ou negativos) da 
implantação de um empreendimento em três aspectos fundamentais: no meio ambiente, no ambiente 
urbano e na mobilidade.  

Metodologia: As etapas metodológicas se dão na caracterização do empreendimento e do local de 
implantação, considerando os aspectos citados anteriormente, da realização da pesquisa de opinião popular, 
bem como análise e definição dos impactos e medidas que deverão ser tomadas (preventivas, mitigadoras 
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ou compensatórias, conforme demonstrado pela Figura 5. 

 
Figura 5: Etapas Metodológicas para Elaboração de EIV 

Fonte: Autora, 2017 

 

Estudo de Impacto de Trânsito (EIT) 

Para avaliação do impacto que a implantação e funcionamento de uma atividade podem ocasionar no 
trânsito da região onde está localizado, é estipulado a realização do EIT (Estudo de Impacto no Trânsito) - um 
documento que deve ser submetido à apreciação dos órgãos de Trânsito e transportes como instrumento 
necessário à liberação dos Alvarás de Construção e de Funcionamento do empreendimento. 

Regulamentação: A aplicação do EIT depende de sua regulamentação em lei municipal, com a definição no 
mínimo dos empreendimentos e atividades que devem elaborar o estudo, observando-se também a 
localização em que o mesmo será implantado, sistema viário e condições do trânsito já existentes. 

Abrangência: O EIT é um estudo que se destina à análise dos impactos da implantação de um 
empreendimento no sistema viário e circulação de bens, mercadorias e produtos.. Nos Quadros 4 e 5 estão 
relacionados as descrições dos principais impactos que devem ser observados. 
 

IMPACTOS CATEGORIAS DESCRIÇÃO 
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lmpactos diretos 
Sistema viário e 
circulação 

Aumento do fluxo de veículos; aumento do tempo de viagem; 
congestionamento; conflito no tráfego; estacionamento; número de 
acidentes. 

lmpactos 
derivados 

Ambiente Urbano 

Alterações: no valor do solo; no uso (atividades); na ocupação do solo; 
na densidade; na formação de novas centralidades, Paisagem urbana, 
Densidade demográfica; iluminação natural, infraestrutura instalada; 
 

Sociais 
Coesão comunitária; mobilidade; acessibilidade; realocação de 
pessoas. 

Econômicos 
Aumento do número de emprego e de renda; fiscais; planejamento 
regional; recursos; custo de viagens; energia. 

Meio ambiente 
Ambiente construído; estética; valores históricos; ecossistemas; 
qualidade do ar; nível de ruído; vibrações. 

lmpactos 
Temporários 

Execução da Obra 
Nível de Ruídos, Produção de lixos de obra (entulhos), Carga e 
descarga de Materiais, Colocação de tapumes e redução do espaço do 
pedestre no passeio público, etc. 

Quadro 4: lmpactos diretos e derivados da implantação de PGVs. 
Fonte: Kneib (2004), com alterações 

 

MODO IMPACTOS 

Motorizado 
Individual 

Congestionamentos; dificuldade de acesso ao polo; conflito entre o tráfego de passagem e o que 
se destina ao polo; acessibilidade ao empreendimento; número de acidentes e estacionamento. 

Transporte 
Coletivo 

Sobre a demanda (adicional); sobre as linhas que atendem ao polo; sobre os pontes  de embarque 
e desembarque de passageiros. 

A Pé 
Nos acessos ao polo; conflito entre pedestres e o tráfego de passagem; sobre as calçadas que 
atendem ao polo; pontes de travessia de pedestre. 

Bicicleta 
Nos acessos ao polo; conflitos entre ciclistas, pedestres e o tráfego de passagem; sobre as vias 
cicláveis que atendem ao polo; pontes de travessia de ciclistas; locais para parada e guarda de 
bicicletas. 

Quadro 5: lmpactos diretos nos diferentes modos de transportes 
Fonte: Gonçalves et al (2012, p. 23) 

Metodologia: Segundo processo descrito pelo Denatran (2001), na metodologia adotada para 
elaboração do EIT deve conter as seguintes etapas: Informações gerais e caracterização do 
empreendimento, Estudo da Região Ocupada, Caracterização do Entorno, Estudo das Interseções 
Viárias, Avaliação previa dos impactos, Levantamento de Fluxos, Recomendação de medidas 
mitigadoras e compensatórias (Figura 6). 

Segundo o Denatran (2001), uma previsão futura deve ser considerada, em médio prazo, de 3 a 5 anos. 
Qualquer que seja a estrutura final do roteiro de estudos de impacto de PGVs, é importante que sejam 
desenvolvidos segundo dois planos distintos, porem complementares, de analise, sendo: 
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I. Analise dos impactos sobre as vias de acesso e adjacentes ao empreendimento 
em função das prováveis ocorrências de congestionamentos e de pontos críticos 
de circulação e segurança viárias, pela redução ou esgotamento de sua 
capacidade de trafego e assimetria entre oferta e demanda de vagas de 
estacionamento; 

II. Análise do projeto arquitetônico do empreendimento no que diz respeito às 
características geométricas e de localização dos acessos, vias internas de 
circulação, raios horizontais e declividades em rampas e acessos, bem como ao 
dimensionamento, arranjo funcional e suficiência das vagas de estacionamento e 
de carga e descarga de veículos, entre outros aspectos. 

 
Figura 6: Etapas Metodológicas para Elaboração de EIT 

Fonte: Autora, 2017 

A delimitação da área de influência (ver Quadro 6) é definida de acordo com o porte do empreendimento e 
da região onde está sendo (ou foi) implantado. Deve compreender todas as vias que serão afetadas de forma 
relevante pelo tráfego gerado. Para a definição do fluxo existente nas vias, número de faixas de rolamentos, 
localização dos semáforos e demais características do sistema viário da área de influência devem ser 
realizados levantamentos de campo e medições do fluxo de tráfego.  
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Categoria Característica do PGV Área mínima de Estudo 

I 
Pequenos empreendimentos Ate 
100 viagens no horário de pico ou, 
ate 750 viagens diárias 

1. Todas as vias de acesso, vias adjacentes e principais 
interseções. 

2. Todas as interseções sinalizadas em cada estrada de 
acesso ao local a uma distância de 400 m. 

II 
Médios empreendimentos De 101 a 
250 viagens no horário de pico ou, 
de 751 a 2 000 viagens diárias 

1. Todas as vias de acesso, vias adjacentes e principais 
interseções. 

2. Todas as interseções sinalizadas e principais 
interseções não sinalizadas, em cada estrada de acesso 
ao local a uma distancia de 800 m. 

III 
Grandes empreendimentos Acima 
de 250 viagens no horário de pico 
ou, acima de 2 000 viagens diárias 

1. Todas as vias de acesso, vias adjacentes e principais 
interseções. 

2. Todas as interseções sinalizadas e principais 
interseções não sinalizadas, em cada estrada de acesso 
ao local a uma distancia de 1 600 m. 

Quadro 6:  Área crítica dos impactos viários e de transportes, segundo MCDM 
Fonte: adaptado de MCDM (2004). 

APROFUNDANDO AS ANÁLISES: EIV E EIT COMO FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO URBANO E 
MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

Após a descrição da metodologia de elaboração dos estudos e abrangência dos temas que envolvem, 
relacionados ao meio ambiente urbano e mobilidade, pode-se ordenar as áreas de influência de intervenção 
e proposição dos estudos como sendo instrumentos de: 

i. Planejamento Urbano e Gestão do Solo (uso e ocupação do solo) – centralização e 
descentralização e que possibilita Garantir a Função Social da Propriedade Urbana; 

ii. Requalificação Urbana; 

iii. Desenvolvimento de qualidade de vida urbana; 

iv. Desenvolvimento da Mobilidade SUSTENTÁVEL; 

v. Intervenção no sistema viário e sinalizações, para garantir: segurança, acessibilidade, incentivo a 
diferentes modos de deslocamento (pedestre, ciclistas, etc.) 

vi. Qualificação do Projeto de Arquitetura e Memorial Justificativo (de implantação); 

vii. Gestão Democrática e Consulta de Opinião Popular; 

Todos esses quesitos podem ser alcançados a partir da definição de Medidas Mitigadoras ou Compensatórias, 
pois a análise dos impactos observados torna possível a proposição de um conjunto de medidas com o 
objetivo de mitigar, controlar, reparar ou atenuar os problemas causados pela implantação do 
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empreendimento (mitigadoras), ou ainda, compensar os mesmos na região onde os impactos são 
ocasionados.  

As Medidas podem ser externas ao empreendimento (ambientais, intervenções físicas, operacionais, de 
gerenciamento no sistema viário, bem como serviços e infraestrutura de transportes) ou ainda internas ao 
empreendimento (readequação de materiais construtivos / partido arquitetônico, adequação funcional dos 
acessos, vias de circulação, sistema viário lindeiro, vagas de estacionamentos, operação de carga e descarga). 
A medidas compensatórias devem ser indicadas quando da impossibilidade de mitigação completa dos 
impactos negativos. 

Para avaliação dos impactos, as condições do sistema viário com a implantação das medidas mitigadoras ou 
compensatórias devem ser comparadas as condições com e sem o empreendimento, em um cenário atual e 
futuro (considerando um máximo de ocupação e utilização da edificação / geração de viagens, e ainda com 
o crescimento e aumento da densidade populacional e da frota de veículos da cidade). 

No caso dos Estudos de Impacto de Trânsito, para uma avaliação completa, faz-se necessário o levantamento 
dos fluxos e toda a parte de cálculos dos níveis de serviços das vias, com e sem o empreendimento, não 
sendo demonstrado nessa pesquisa, pelo fato do objetivo da mesma ser na aplicação metodológica para 
elaboração do estudo e análise da região. O impacto do empreendimento no trânsito só pode ser mensurado 
através desses cálculos. 

Nas Medidas Mitigadoras propostas no Eit, os profissionais, juntamente com o empreendimento e órgãos da 
prefeitura, devem preocupar-se em: 

a. Garantir a acessibilidade de pessoas com mobilidade funcional reduzida, devendo ser 
adotados os dispositivos físicos e de sinalização conforme os padrões recomendados pelo 
Departamento Nacional de Transito, DENATRAN, e pela Legislação Municipal. Todos os 
acessos e guias próximos às faixas de pedestres deverão contar com rampas dispostas 
conforme as recomendações apresentadas no Anexo II da Lei Municipal nº 6.637/88; 

b. Valorizar o pedestres e outros modos alternativos de transporte; 
c. Garantir segurança e integridade para os pedestres e motoristas, sugerindo revitalização e 

instalação de faixas de travessia de pedrestres e sugerindo resoluções para locais de conflitos 
(entre veículos e com pedestres); 

d. Garantir que o empreendimento possua vagas de estacionamento conforme legislação, 
embarque e desembarque, carga e descarga (quando necessários, conforme uso do mesmo). 

As intervenções recomendadas para mitigar os impactos devem ser apresentadas sob forma de estudo 
conceitual e projeto, sendo recomendado a elaboração de um plano de implementação das medidas, com 
fases e prazos previstos para execução, bem como os responsáveis pelos serviços, obras e manutenção das 
mesmas. Seguem algumas observações, para definição de medidas mitigadoras ou compensatórias: 

a. Análise e mensuração dos diferentes impactos no meio ambiente urbano (execução da obra; 
ambiente urbano, sociais, econômicos, meio ambiente, sistema viário e circulação); 

b. Estudo prévio e não posteriori, para qualificação e alteração do projeto de arquitetura para 
minimização dos impactos; 
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c. Em casos de realização posterior à implantação, realização de projeto de intervenção e requalificação 
(Requalificação Urbana: Sistema Viário, Infraestrutura, Equipamentos e Serviços); 

d. Em áreas consolidadas, compensar o impacto com investimento em qualificação urbana e em 
Mobilidade Sustentável: incentivo a diferentes modos de transportes 

CONSDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos abordados (EIV e EIT) são importantes ferramentas non processo de planejamento 
(considerando-se um processo contínuo de diagnósticos, propostas / planos, implantação, avaliação dos 
resultados e realimentação do processo).  

Esse trabalho abre caminhos para a efetivação da realização dos estudos pelos empreendimentos privados, 
em parceria com profissionais liberais especializados, e com os órgãos públicos envolvidos no processo 
(considerando: administradores e técnicos), a fim de utilizá-los como prática para a qualificação do projeto 
de arquitetura e do espaço urbano.  

Ainda permite a continuidade de discussão do assunto, a partir da sugestão de diferentes temáticas 
relacionadas, a fim de fortalecer e complementar metodologias de aplicação e utilização dos instrumentos 
da política urbana. Das diversas questões foram levantadas por este trabalho, algumas não foram tratadas 
em profundidade, constituindo possíveis temas para futuros estudos. Entre elas, pode-se citar: 

a. Convergência e integração da mobilidade urbana e demais planos setoriais do planejamento urbano; 
b. Diretrizes de aplicabilidade da Mobilidade Urbana Sustentável no processo de Planejamento 

Urbano; 

c. Eficácia: não utilização do instrumento com suas potencialidades para o planejamento urbano; 

d. Como, Quando e Por quê a utilização Instrumentos de Política Urbana para garantir Mobilidade e 
Acessibilidade. 

E. Autoaplicabilidade: ausência ou insuficiência de regulamentação por lei municipal em relação à 
elaboração de EIV e EIT; 

F. Autoaplicabilidade: inadequação do momento de análise e definição das medidas mitigadoras ou 
compensatórias; 

g. Diretrizes para implantação de rotas de Pedestres e ciclistas, com infraestrutura necessária a 
garantir incentivo aos modos de deslocamento, qualidade e segurança no deslocamento em 
medidas mitigadoras ou compensatórias; 
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INTERVENCIÓN EN EL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO: ANÁLISIS DEL CORREDOR SUR DEL 
SISTEMA INTHEGRA TERESINA  

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

RESUMO: 
Tratar sobre a mobilidade urbana, levantar problemas e buscar soluções para sua melhoria é imprescindível para que 
se alcancem cidades melhores. Por isso, esta pesquisa objetiva analisar o histórico e a implantação do Corredor Sul do 
sistema de BRTs (Bus Rapid Transit) na cidade de Teresina, Piauí, Brasil, corredor esse integrante do novo sistema de 
transporte urbano teresinense: o INTHEGRA Teresina. A metodologia compreende revisão bibliográfica e documental, 
buscando-se fundamentação teórica sobre mobilidade urbana no brasil e a utilização do BRT, analisando-se casos, 
efeitos, benefícios e problemas desse sistema. Em seguida, procedeu-se à análise do histórico, do planejamento e da 
implantação do INTHEGRA Teresina e do Corredor Sul, com base em documentos como Agenda 2015, Agenda 2030, 
Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana e informações vinculadas a portais de notícias, telejornais e/ou 
divulgadas pela Prefeitura Municipal de Teresina em seu site oficial e suas redes sociais. Por fim, também, foi realizada 
entrevista junto à comunidade, a fim de conhecer a sua opinião sobre o novo sistema, antes e após sua implantação. 
Concluiu-se que a implantação do sistema de BRTs trata-se de medida parcial para a solução dos problemas de 
mobilidade urbana. O investimento em outros modais e uma ampliação das opções de escolha de deslocamento fazem-
se necessárias para que se evite a saturação do transporte por ônibus. 
PALAVRAS-CHAVE: mobilidade urbana; BRT; integração; Teresina; transportes. 

ABSTRACT: 
Addressing urban mobility, raising issues and seeking solutions for their improvement is essential if better cities are to 
be reached. Therefore, this research aims to analyse the history and implementation of the Southern Corridor of the Bus 
Rapid Transit (BRT) system in the city of Teresina, Piauí, Brazil, which is part of the new Teresina’s urban transport 
system: INTHEGRA Teresina. The methodology comprises bibliographical and documentary revision, seeking a 
theoretical basis on urban mobility in Brazil and the use of BRT, analysing cases, effects, benefits and problems of this 
system. Next, the history, planning and implementation of INTHEGRA Teresina and the Southern Corridor were analyzed, 
based on documents such as Agenda 2015, Agenda 2030, Master Plan for Transport and Urban Mobility and information 
related to news portals, news programs and / or divulged by the Municipality of Teresina in its official website and its 
social networks. Finally, an interview was also held with the community in order to know their opinion about the new 
system, before and after its implementation. It was concluded that the implementation of the BRT system is a partial 
measure to solve the problems of urban mobility. The investment in other modes and an increase of the options of choice 
of displacement are necessary to avoid the saturation of the transport by bus. 
KEYWORDS: urban mobility; BRT; integration; Teresina; transports. 

RESUMEN: 

11196



 

Tratar sobre la movilidad urbana, levantar problemas y buscar soluciones para su mejoría es imprescindible para que se 
alcancen ciudades mejores. Por eso, esta investigación tiene el objetivo de analizar el histórico y la implantación del 
Corredor Sur del sistema de BRTs (Bus Rapid Transit) en la ciudad de Teresina, Piauí, Brasil, corredor ese integrante del 
nuevo sistema de transporte urbano de Teresina: el INTHEGRA Teresina. La metodología comprende revisión 
bibliográfica y documental, buscando fundamentación teórica sobre movilidad urbana en Brasil y la utilización del BRT, 
analizando casos, efectos, beneficios y problemas de ese sistema. A continuación, se procedió al análisis del histórico, de 
la planificación y de la implantación del INTHEGRA Teresina y del Corredor Sur, con base en documentos como Agenda 
2015, Agenda 2030, Plan Director de Transporte y Movilidad Urbana e informaciones vinculadas a portales de noticias, 
telediarios y / o divulgadas por el Ayuntamiento Municipal de Teresina en su sitio oficial y sus redes sociales. Por último, 
también, se realizó una entrevista con la comunidad, a fin de conocer su opinión sobre el nuevo sistema, antes y después 
de su implantación. Se concluyó que la implantación del sistema de BRTs se trata de medida parcial para la solución de 
los problemas de movilidad urbana. La inversión en otros modales y una ampliación de las opciones de elección de 
desplazamiento se hacen necesarias para que se evite la saturación del transporte en autobús. 
PALABRAS-CLAVE: movilidad urbana; BRT; integración; Teresina; transportes. 
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INTRODUÇÃO 

Para Bartelt (2016), o transporte urbano é um dos maiores desafios da atualidade. Segundo o autor, as 
grandes cidades brasileiras organizaram-se em torno do transporte individual, gerando em consequência um 
problema de imobilidade urbana generalizada. Entretanto, o usufruo da cidade e o acesso pleno a seus 
espaços, públicos e privados, é um direito de todos os cidadãos das democracias e, por isso, a circulação 
efetiva na cidade não se trata unicamente de deslocamento, mas é também exercício de cidadania plena: 
refere-se ao direito de ir e vir (PIRES, PIRES, 2016). 

A mobilidade urbana envolve qualidade de vida e revalorização da cidade, além de contribuir para a 
apropriação dos espaços públicos (PAULA, 2016). Relaciona-se também ao perfil socioeconômico da urbe. 
Para del Rio (2015), a baixa mobilidade gerada pelo espraiamento das cidades prejudica sobretudo as pessoas 
com menor poder aquisitivo, pois estas são dependentes do transporte público para circulação. Segundo 
Bartelt (2016, p.6), o aumento no tempo do caminho entre a residência e o trabalho para essa parcela 
majoritária da população é resultado, sobretudo, da reprodução urbanística da desigualdade social: “todas 
as formas de capital financeiro, industrial, social e simbólico” concentram-se em pequenas áreas centrais da 
cidade, enquanto a população de menor renda mora “nas vastas e distantes áreas periféricas”. Ainda de 
acordo com o autor, agrava essa situação a falta de prioridade às necessidades dessa maioria, por parte dos 
municípios, na organização dos transportes. 

 
Figura 1: Localização de Teresina. 

Fonte: Raphael Lorenzeto de Abreu, 2018 (imagem manipulada pelos autores). 

Tratar sobre a mobilidade urbana, levantar problemas e buscar soluções para sua melhoria é, portanto, 
imprescindível para que se alcancem cidades melhores. Assim, esta pesquisa objetiva analisar a solução 
adotada para melhorar a mobilidade urbana de Teresina (Figura 1), capital do estado do Piauí, Brasil: a 
implantação do sistema de BRTs (Bus Rapid Transit) no denominado Corredor Sul, parte integrante do novo 
sistema de transporte urbano teresinense: o “INTHEGRA Teresina”. Como metodologia, foi realizada revisão 
bibliográfica e documental, buscando-se fundamentação teórica sobre mobilidade urbana e a utilização do 
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BRT, analisando-se casos, efeitos, benefícios e problemas nesse sistema. Em seguida, procedeu-se à análise 
do histórico, do planejamento e da implantação do INTHEGRA Teresina e do Corredor Sul, com base em 
documentos como Agenda 2015, Agenda 2030, Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana de Teresina 
e informações vinculadas a portais de notícias, telejornais e/ou divulgadas pela Prefeitura de Teresina em 
seu site oficial e suas redes sociais. Por fim, também, foi realizada entrevista junto à comunidade, a fim de 
conhecer a sua opinião sobre o novo sistema, antes e após sua implantação. 

A MOBILIDADE URBANA NO BRASIL 

Fanini (2016) define mobilidade urbana como a “característica apresentada por uma via ou um sistema de 
vias capaz de permitir o deslocamento de pessoas ou cargas entre dois pontos quaisquer, sendo seu grau de 
eficiência medido pelos fatores de velocidade e segurança do tráfego” (p. 78). A maneira como esse 
deslocamento realiza-se é moldado ao longo da história, seguindo as transformações urbanas e inovações 
tecnológicas. No Brasil, as transformações sociais, econômicas e demográficas ocorridas ao longo do século 
XX formaram um modelo específico de mobilidade urbana, que abrangeu a substituição dos bondes por 
ônibus, o desmantelamento das redes metropolitanas de trens e o triunfo do automóvel da década de 90 em 
diante (RODRIGUES, 2016). 

Todo esse conjunto de circunstâncias contribuiu para que, na atualidade, houvesse uma piora nas condições 
de deslocamento, gerando um mal-estar coletivo resultante do grande tempo em trânsito, em especial no 
percurso casa-trabalho, e do aumento da quantidade de acidentes (RODRIGUES, 2016). A ineficiência dos 
sistemas de mobilidade urbana resultou no aumento do número de automóveis nas cidades, pois estes são 
a alternativa encontrada, especialmente pelos grupos de maior status social, para tentar resolver o problema 
da incipiência da mobilidade (RODRIGUES, 2016). As cidades, em especial as metrópoles, receberam, pois, 
grandes incentivos “diretos e indiretos ao transporte individual por parte de todos os níveis de governo” (p. 
19), transformando, juntamente ao aumento de renda pessoal ocorrido em meados da década passada, o 
automóvel em meio de transporte cotidiano (RODRIGUES, 2016). De 2001 a 2014, o número de automóveis 
no Brasil mais que dobrou, partindo de 24,6 para 56,9 milhões (DENATRAN apud RODRIGUES, 2016). 

Essa problemática demonstra um grave cenário para a atual mobilidade urbana brasileira. No índice Rapid 
Transit to Resident Ratio (RTR), que leva em consideração a razão entre a extensão das linhas de trânsito 
rápido de um país e a sua população total, o índice brasileiro é de apenas 10,7; para efeitos de comparação, 
a Alemanha possui um índice de 81,6 (ITDP, 2015). Um outro índice que apresenta informações importantes 
é o People Near Transit (PNT), que indica quantitativamente o número de residentes de uma cidade que 
vivem a uma distância de 1km, ou menos, de caminhada de uma eficiente rede de transporte. As cidades 
brasileiras consideradas na pesquisa, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília, apresentaram, 
respectivamente, 47%, 28% 25% e 17% da população vivendo a um quilômetro ou menos do metrô, BRT e/ou 
VLT. Quando a pesquisa considera a região metropolitana em que se inserem essas cidades, o índice diminui 
para 28%, 14%, 19% e 12%, respectivamente (MARKS, 2016). 

O processo de periferização das cidades é um outro fator agravante dos problemas de mobilidade urbana, 
pois implica em maiores gastos para implantação do transporte público coletivo, encarecendo-o e 
prejudicando sobretudo as classes sociais menos abastadas (CARVALHO, 2016; RODRIGUES, 2016). O grande 
desafio é trazer essa parcela da população para mais perto das áreas de dinamismo social e econômico ou o 
inverso, de modo a reduzir a necessidade de grandes deslocamentos diários, bem como adotar políticas de 
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adensamento urbano e melhor distribuição de empregos e serviços pelo território, além de priorizar os 
corredores de transporte e as regiões periféricas de maior concentração urbana (CARVALHO, 2016). 

Apesar de toda a problemática histórica, que culminou nas adversidades de hoje, Rodrigues (2016, p. 20) 
aponta a retomada recente do investimento em transporte público, em especial devido aos grandes eventos 
ocorridos no país, como a Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016. No entanto, segundo o autor, 
muitas dessas intervenções “não possuem papel estruturante no transporte urbano”, pois não partem da 
visão de um planejamento global, estando muito concentradas em áreas específicas e não seguindo 
“recomendações e diretrizes dos planos diretores participativos”. Na realidade, ainda de acordo com 
Rodrigues (2016), as políticas de mobilidade oriundas dessas intervenções guiam para a manutenção do setor 
rodoviarista, pois o alargamento de vias e as estratégias territoriais seletivas para implantação dos projetos 
urbanos priorizaram o automóvel e atende aos interesses do setor imobiliário, fomentando a segmentação 
das cidades.  

BUS RAPID TRANSIT: O BRT 

Segundo relatório da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) atualizado 
em fevereiro de 2018, o Brasil conta com uma frota operante de 96.300 ônibus, que transporta 
32.742.000 passageiros por dia e torna esse modal o majoritário no transporte público coletivo, com 
uma participação de 83,6%, (NTU, 2018). A partir desses dados, observa-se que o ônibus possui um 
papel fundamental na estruturação dos sistemas de transporte coletivo das cidades brasileiras, 
possuindo também baixo custo em sua implantação. Por causa do problema de imobilidade urbana 
generalizada apontado por Bartelt (2016) devido à prioridade dada ao automóvel, as grandes 
cidades brasileiras encontram-se afogadas em congestionamentos. Portanto, uma das dificuldades 
que os ônibus urbanos enfrentam são os congestionamentos da malha viária, que contribuem para 
o aumento de tempo que esse meio de transporte leva em seus deslocamentos. Tendo em vista 
essa problemática, muitas cidades têm adotado o sistema Bus Rapid Transit (BRT) como uma 
inovação para melhorar a mobilidade das cidades. 

O BRT é um sistema de transporte que surgiu em Curitiba, capital do Paraná, Brasil, resultante de 
um processo de sucessivas modificações no modo de operação e tipologia dos ônibus da cidade, 
cujo planejamento vinha sendo guiado pelo Plano Preliminar de Urbanismo, de 1965 (FANINI, 2016). 
Desde então, é uma das mais executadas ações de inovações no transporte urbano (RODRIGUES, 
2016). Essa modalidade de transporte relaciona-se diretamente à formação do sistema trinário, que 
compreende eixos viários com duas pistas para automóveis separadas no meio por uma via 
exclusiva, fisicamente apartada, para o ônibus coletivo, evitando que este passe por 
congestionamentos (FANINI, 2016). Outra característica marcante do sistema utilizado em Curitiba 
é o pagamento da passagem previamente à entrada na estação e embarque e desembarque no 
mesmo nível (Figura 2), favorecendo uma maior agilidade aos passageiros e tornando possível aos 
ônibus realizarem rápidas paradas em cada estação (LERNER, 2011). 
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Figura 2: Estação Marechal Floriano na Linha Verde do BRT de Curitiba. Destaque para o sistema trinário. 

Fonte: Mario Roberto Duran Ortiz, 2013. 

Fanini (2016) aponta que, embora possua baixo custo de implantação e, por esse motivo, seja 
bastante utilizado em países em desenvolvimento, o BRT apresenta desvantagens em relação ao 
transporte sobre trilhos, como a contribuição para a poluição do ar através do uso de diesel e 
degradação ambiental e paisagística, além de apresentar-se como potencial gerador de acidentes 
com pedestres, ciclistas e demais veículos que trafeguem por ruas transversais. Além disso, Bartelt 
(2016) destaca o caráter emergencial e provisório que o BRT possuía em seu início na capital 
paranaense, mas este se desenvolveu bastante por ser, conforme já dito, a alternativa menos 
dispendiosa para o transporte em massa, tendo se sobreposto ao transporte sobre trilhos por falta 
de recursos financeiros para a implementação deste. 

Apesar de todos os teste e experimentações, não existe um consenso atual, na literatura, sobre qual 
modal é merecedor de maiores investimentos no transporte coletivo. Para Lerner (2011), o 
transporte do futuro é o de superfície, por ser de construção mais rápida e ter um custo até 100 
vezes menor por quilômetro do que outras alternativas, além de poder se integrar perfeitamente 
ao metrô pré-existente das cidades. Ainda segundo o autor, para que isto seja possível, basta que 
se dê ao ônibus a mesma performance do metrô, no que o autor denomina metronização da 
superfície.  

Bartelt (2016, pp. 6-7), por outro lado, afirma que o sistema de transporte público curitibano “há 
tempos deixou de ser funcional e suficiente para a demanda”. Para o autor, o BRT, embora seja uma 
melhoria, é “míope frente aos desafios”, afirmando que o metrô continua a ser a melhor opção, pois 
está livre de congestionamentos na malha viária, pode ser operado com fontes de combustível 
renováveis, possui capacidade superior a qualquer ônibus e menor número de acidentes, além de 
alcançar maiores velocidades. Entretanto, observa-se que, de uma forma ou de outra, é importante 
que exista investimento em diferente modais, conforme seja a forma mais adequada de 
implantação segundo a necessidade local, e que eles estejam integrados entre si. 
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INTHEGRA TERESINA: NECESSIDADE, HISTÓRICO E IMPLANTAÇÃO 

O Plano de Desenvolvimento Sustentável – Teresina Agenda 2015, plano diretor da cidade reinstituído no 
ano de 2006, pouco fala sobre as mudanças pelas quais passaria o sistema de transporte coletivo, dando 
maior ênfase ao sistema viário em si e colocando como metas a construção de pontes, viadutos e a melhoria 
dos corredores de tráfego (Teresina, 2006, pp. 20-21). Sobre o transporte coletivo, menciona apenas que 
este teria “distribuição modal equilibrada, com deslocamentos mais rápidos, segurança e conforto para a 
população da cidade”, passando por um processo de modernização administrativa e prevendo alterações 
pontuais, como otimização das linhas e “implementação de sistema de transporte específico nas áreas 
específicas do Polo de Saúde, entorno dos Shoppings e área central”. 

Só em 2008, no Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana de Teresina (PDTMU), foi apresentado um 
novo sistema de transporte coletivo para a capital (TERESINA, 2008). O plano justifica a necessidade de 
intervenção devido à inadequação do sistema de linhas de características radiais, do bairro periférico ao 
centro, pois estas acabam gerando uma grande sobreposição de viagens no centro da cidade e nos 
corredores viários principais, quando a demanda de destinos é muito maior que a predominantemente 
oferecida até então: 

A criação de uma rede integrada de transportes coletivos, tratada de forma funcional e 
adequada, com locais específicos para a transferência de viagens, constitui uma condição 
necessária para o equacionamento dos múltiplos desejos de viagens que a população de 
Teresina demanda. (Teresina, 2008, p. 133) 

Além disso, o PDTMU destaca a importância do incentivo à utilização de outros modais que não o dos veículos 
motorizados, especialmente o automóvel. Segundo dados apresentados em 2008 em relatório para 
elaboração do próprio plano, o modo principal de deslocamento diário em Teresina era a pé em 32,60% dos 
casos, seguido pelo uso do automóvel, com 24,80%, e pelo transporte coletivo municipal, com 21,30% 
(TERESINA, 2008). O mesmo relatório também aponta que 56% do total viagens diárias realizadas pela 
população eram feitas em veículos motorizados e, destes, 56% eram realizadas em veículos individuais; além 
disso, o transporte privado era escolhido em 35% dos deslocamentos, contra 25% do transporte coletivo.  

Já a Agenda 2030 destaca o aumento do tempo de viagem do transporte coletivo de 68 minutos em 2008 
(contra 21 minutos do transporte motorizado individual) para 96 minutos em 2014 (STRANS apud TERESINA, 
2014), diagnóstico que revela uma piora significativa na mobilidade. Observa-se que os dados apontam para 
a necessidade de reformulação do sistema de transporte urbano, a fim de que este pudesse ser escolhido 
mais vezes pela população, objetivando diminuição do número de automóveis nas vias e um crescimento 
ambientalmente viável e oferecer menor tempo de deslocamento. Um novo sistema de integração, portanto, 
aparece como solução apresentada pelo PDTMU em 2008 para melhorar a mobilidade urbana do sistema de 
transporte público da capital (TERESINA, 2008). 

Entretanto, a primeira mudança significativa ocorrida no transporte coletivo, implementada em 2012, foi 

diferente em vários pontos do proposto no PDTMU, seguindo a proposta da integração, mas sob um 

planejamento diferente. O sistema de 2012 compreendia pegar duas linhas de ônibus pagando apenas uma 

passagem, desde que esse transbordo fosse realizado em um dos novos 15 pontos de integração localizados 

pela cidade, tendo o passageiro o tempo de uma hora e meia ou duas horas, a depender do bairro de origem, 

para realizar tal ação (Dias, 2012). Juntamente a essa medida, foram implantadas faixas exclusivas de ônibus 
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em 2012 (WENNER, 2012) e 2015 (G1 PI, 2015). Entretanto, conforme aponta a Agenda 2030, o sistema de 

integração implantado em 2012 foi ineficiente, pois ocorria predominantemente em terminais no centro da 

cidade, o que implicava em grandes percursos e, consequentemente, maior tempo de deslocamento 

(TERESINA, 2014). 

O novo sistema, denominado INTHEGRA Teresina, é um retorno ao proposto em 2008 pelo PDTMU, visando 
seguir o modelo da rede tronco-alimentada, contando com linhas alimentadoras, que devem levar os 
usuários dos bairros periféricos aos terminais de integração de sua zona, a partir dos quais deverão realizar 
transferência e seguir nas linhas troncais com destino ao centro da cidade. Além dessas duas linhas, existe a 
interterminal, que deve percorrer sua rota sem passar pelo centro, abrangendo todos os terminais de 
integração da cidade. O INTHEGRA compreende, também, a implantação de corredores exclusivos de ônibus 
com embarque e desembarque à esquerda e novas estações cobertas e climatizadas (Figura 3). 

 
Figura 3: Novo modelo de parada de ônibus na avenida Miguel Rosa (em cima). Terminal Bela Vista (em baixo). 

Fonte: Assis Fernandes/O Dia/Divulgação/PMT, 2017. 

Ao final das obras, serão oito terminais, que contam com bicicletário, em uma tentativa de se integrar a 
outros modais. Os terminais foram planejados para serem implantados nas quatro zonas da cidade, sendo 
dois em cada uma delas: os terminais Bela Vista e Parque Piauí na Zona Sul, Buenos Aires e Rui Barbosa na 
Zona Norte, Livramento e Itararé na Zona Sudeste. Quanto à Zona Leste, houve mudanças entre o previsto 
no plano diretor e o produto final, tendo apresentado alterações na localização da implantação de seus 
terminais: o Terminal Santa Lia e o Terminal Zoobotânico substituíram o Terminal da Piçarreira e o Terminal 
Santa Izabel, previstos no PDTMU. A figura 4 trata-se do mapa apresentado pelo PDTMU, com a primeira 
localização cogitada para os terminais e um esquema da rede proposta. A figura 5 mapeia os terminais e 
corredores como localizados atualmente. Em 13 de janeiro de 2015, a Prefeitura Municipal de Teresina (PMT) 
anunciou em seu site oficial que a obra dos terminais, orçada em 30,1 milhões de reais, estava licitada, com 
previsão de 12 meses para sua execução (TERESINA, 2015). Entretanto, a previsão atual é de que o sistema 
só esteja funcionando completamente até o final de 2018 (SOARES FILHO, 2018). 
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Figura 4: Primeira localização apresentada dos terminais de integração e esquema da rede proposta. 

Fonte: Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana de Teresina, 2008. 
 

 
Figura 5: Localização final dos terminais, estações e corredores do INTHEGRA Teresina. 

Fonte: INTHEGRA Teresina, 2018. 
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Os terminais da Zona Sudeste foram os primeiros a serem finalizados, passando por uma fase de testes 
operacionais aos fins de semana a partir de junho de 2016 (CARPASO, 2016), assim como o Terminal Bela 
Vista da Zona Sul (CIDADE VERDE, 2017). No entanto, o primeiro corredor a operar todos os dias da semana 
com estações no canteiro central e corredores exclusivos para ônibus à esquerda foi o Corredor Sul, iniciado 
em 17 de março de 2018. Foram investidos por volta de 27 milhões de reais para a implantação desse 
corredor e de suas novas estações, pouco mais de 7 milhões para a construção do Terminal Parque Piauí 
(TERESINA, 2018c) e aproximadamente 5 milhões para o Terminal Bela Vista (CIDADE VERDE, 2017).  

O Corredor Sul é subdividido em Sul I, que possui como eixos principais as avenidas Henry Wall de Carvalho 
e Barão de Gurguéia, e Sul II, que compreende as avenidas Miguel Rosa e Professor Wall Ferraz (TERESINA, 
2018c). O primeiro possui 12 novas estações de embarque e desembarque de passageiros construídas junto 
ao canteiro central e, o segundo, possui 21 (TERESINA, 2018c). Ambos os corredores possuem a praça João 
Luís e a praça Saraiva como principais pontos de embarque e desembarque de passageiros no centro, pontos 
nos quais as linhas troncais iniciam o percurso de volta aos terminais (INTHEGRA, 2018). Os terminais, por 
sua vez, abrangem conjuntos de bairros diferentes, a depender da logística das linhas alimentadoras. 

Em pesquisa realizada pelos autores no dia 16 de março de 2018, anteriormente ao início das atividades do 
Corredor Sul, na Praça João Luís e na Praça Saraiva, 75% das pessoas entrevistadas afirmaram achar que o 
novo sistema de transporte coletivo não iria diminuir o seu tempo de viagem (Gráfico 1). Foram ouvidas 150 
pessoas e o índice de confiabilidade da pesquisa é de 95%. Esse resultado revela que a opinião da população 
teve pouca efetividade na elaboração do novo sistema, pois, no imaginário dessas pessoas, o INTHEGRA não 
atende às suas reinvindicações de melhoria. 

 
Gráfico 1: Resposta dos usuários do Corredor Sul ao questionamento: você acha que o INTHEGRA irá diminuir o seu tempo de viagem? 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

Buscou-se, também, ouvir a opinião dos usuários sobre o sistema de integração em si. Muitos afirmaram não 
entender a necessidade da utilização de dois ônibus para se chegar ao centro da cidade, visto que, antes do 
INTHEGRA, apenas um era necessário. Outro motivo de questionamentos era o próprio conceito de 
integração, pois esta, antes do novo sistema, ocorria apenas no centro da cidade e quando era necessário 
trocar de ônibus a fim de ir de uma zona para outra. Agora, após a mudança, a integração ocorre também 
dentro da mesma zona, tornando necessário ao usuário pegar três ou quatro conduções para o transporte 
entre bairros periféricos situados em diferentes zonas da cidade. 

14%

75%

11%

SIM NÃO NÃO SOUBERAM
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O primeiro dia útil de funcionamento do Corredor Sul, em 19 de março de 2018, uma segunda-feira, foi 
marcado por desinformação e reclamação da população quanto ao funcionamento do novo sistema, com 
diversos problemas sendo apontador, como demora das linhas alimentadoras, dificuldade de entrada nos 
veículos devido ao amontoamento de pessoas e superlotação dos ônibus e dos terminais (G1 PI, 2018). De 
acordo com o gerente de planejamento da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (STRANS) 
Denílson Guerra, em entrevista ao telejornal Piauí TV no dia 19 de março de 2018, a quantidade de 
passageiros foi muito maior que a esperada, tornando inadequada a quantidade de veículos para a demanda 
de usuários e aumentando seu tempo de viagem, tendo sido necessário o aumento imediato da frota para 
amenizar esse problema inicial (GUERRA, 2018). Outro problema identificado que prejudicou a eficiência de 
tempo do transporte foi o processo de integração em si. Como os terminais são abertos, a integração entre 
as linhas alimentadoras e as linhas troncais ocorre dentro dos veículos, sendo necessário passar por suas 
catracas todas as vezes, ocasionando tempo considerável de espera e o grande amontado de pessoas que se 
observa na figura 6. 

 
Figura 6: Pessoas amontoadas à espera de poder entrar em ônibus troncal. 

Fonte: Júnior Feitosa/G1, 2018. 

No dia 25 de março de 2018, Francisco Nogueira, diretor de transportes da STRANS, em entrevista ao 
telejornal “Bom Dia Piauí”, afirmou que o fato de usuários terem mudado seu horário habitual de 
deslocamento, como sair mais cedo de casa por medo de atrasos, foi prejudicial para as previsões do número 
de pessoas que o sistema deveria comportar, este não estando preparado para o aumento dessa quantidade 
em determinados horários (NOGUEIRA, 2018a). O diretor de transportes também apontou que no horário 
de pico da manhã, entre as 5 e 7h30min da manhã, os ônibus deveriam sair, em média, a cada 11 minutos, 
mas os usuários amontoavam-se no primeiro que havia, contribuindo para que houvesse demora para sair e 
superlotação. 

O sistema passou por mudanças significativas em seu primeiro mês de funcionamento, visando atender às 
demandas da população usuária do transporte coletivo. Devido ao aumento no tempo de viagem e no 
número de ônibus que os usuários deveriam utilizar, estudantes universitários e secundaristas entregaram 
uma carta de reivindicações ao diretor de transportes da STRANS, Francisco Nogueira, em 11 de abril de 
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2018, tendo sido acordado o aumento no número de conduções diárias que poderiam ser utilizadas com os 
cartões de integração de 8 viagens para 12, bem como ampliação do tempo em que a integração poderia 
ocorrer, passando de duas horas para duas horas e meia (TERESINA, 2018b). Em entrevista disponível no 
canal do YouTube da Prefeitura Municipal, Francisco Nogueira ressalta que o aumento para 12 conduções 
diárias ocorreria por 60 dias, prazo após o qual essa quantidade seria reavaliada para o número mais 
adequado (NOGUEIRA, 2018b). Outra mudança ocorrida, anunciada em 18 de abril de 2018, foi a decisão do 
fechamento dos terminais, limitando seu acesso por meio do uso de catracas (TERESINA, 2018a), tendo em 
vista amenizar o amontoamento de usuários no momento da entrada no ônibus, pois o acesso poderá ser 
realizado pela porta traseira, não sendo mais necessária a passagem pela catraca dos veículos. 

Em entrevistas abertas realizadas pelos autores no dia 8 de junho de 2018 com usuários do Corredor Sul, 
buscou-se levantar informações sobre a situação do INTHEGRA e seus resultados após 84 dias de implantação 
do uso diário do novo sistema. Os usuários apontaram que, no horário da manhã, as linhas alimentadoras 
continuam a demorar a passar em seus bairros, algumas pessoas mencionando até mesmo a preferência por 
ir a pé para os terminais ou diretamente para as estações do BRT por ser mais rápido. Também foi 
mencionado que, em algumas estações do BRT, nem todos os aparelhos condicionadores de ar ficam ligados, 
tornando-as desconfortáveis. Também sobre as estações, algumas pessoas as caracterizam como seguras em 
relação ao tráfego de veículos, mas insegura em relação à segurança pública, pois o fato de elas terem apenas 
um acesso deixa os usuários temerosos por assaltos. À noite, é comum ver passageiros esperando pelos 
ônibus fora da estação, adentrando-a apenas quando visualiza sua condução a caminho. 

Foi apontado também que, durante a manhã, as linhas troncais não demoram a passar nas estações do 
corredor. Porém, no horário de pico do fim da tarde, os ônibus levam um longo tempo para aparecerem no 
centro e estão sempre lotados. Uma estudante universitária informou que seu tempo de viagem nesse 
horário, do lugar onde estuda na Zona Leste para um bairro da Zona Sul, onde mora, aumentou de uma hora 
para duas horas e meia, comentando que antes pegava apenas uma condução para chegar à sua casa, tendo 
agora que pegar três. Os usuários, no entanto, reconhecem que os trechos dos corredores exclusivos, como 
a avenida Miguel Rosa, estão mais ágeis, o que demonstra que os problemas de aumento de tempo são 
decorrentes da logística da integração e não do sistema de BRTs em si. Nota-se, também, a insuficiência de 
veículos e uma baixa quantidade de passageiros que cada ônibus pode comportar, contribuindo para 
aumento de tempo e lotação dos veículos. 

CONCLUSÃO 

Bartelt (2016) aponta que em Curitiba existem mais automóveis por habitante do que em qualquer outra 
capital brasileira. Depreende-se desse dado que a implantação do sistema de BRTs, mesmo com todo o seu 
reconhecimento nacional e internacional, trata-se de medida parcial para a solução do problema da 
imobilidade urbana. O investimento em outros modais e uma ampliação das opções de escolha de 
deslocamento fazem-se necessárias para que se evite a saturação do transporte por ônibus. Teresina 
apresenta outras opções de locomoção, como o VLT, inaugurado em 4 de junho de 2018 em substituição aos 
antigos trens da cidade. Realiza seu percurso em 26 minutos, bem abaixo da média de 96 minutos do 
transporte coletivo atual, a um preço de R$ 0,80 contra os R$ 3,60 da passagem de ônibus, e tem capacidade 
para até 600 pessoas (G1 PI, 2018; TERESINA, 2014). 

Observa-se também que parte da deficiência do INTHEGRA Teresina provém da sua parcialidade operacional, 
visto que é um sistema desenhado para operar como um todo, em todas as zonas da cidade e, no momento, 
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opera apenas nas Zonas Sudeste e Sul, tendo corredor exclusivo à esquerda em uso apenas nesta última. A 
inexistência atual de linhas interterminais que liguem todas as zonas da cidade sem que haja a necessidade 
de passar pelo centro é um dos motivos que implica na necessidade de pegar três ou quatro ônibus para o 
deslocamento interzonal, na maioria dos casos, e no excesso de pessoas nas linhas troncais. Espera-se que o 
funcionamento total do sistema ajude a melhorar tais problemas, com mais opções de linhas para 
deslocamento, entretanto só será possível avaliar essa hipótese quando o INTHEGRA estiver operando 
totalmente em toda a cidade.  
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ENTORNO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM - CIPP 
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COMPLEX OF PECÉM - CIPP 

MERCADO INMOBILIARIO VERSUS INSTRUMENTOS NORMATIVOS SIGUIENTE AL COMPLEJO 
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DEL PECÉM - CIPP  

EIXO TEMÁTICO: INSTRUMENTOS DA LEGISLAÇÃO E NORMATIVAS 

RESUMO: 
Num contexto de modernização do estado, marketing urbano, competitividade e financeirização do território surge o 
Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), localizado entre os municípios de Caucaia e São Gonçalo do 
Amarante, integrantes da Região Metropolitana de Fortaleza – CE. O conjunto de infraestruturas reuniu investimentos 
avassaladores e por isso atraiu os olhares do mercado imobiliário sobre a região. Surgiram prematuramente processos 
de valorização de terra, apostando em uma possível demanda dos trabalhadores do complexo por habitação. Ao 
questionar-se sobre como essa nova produção imobiliária induzida pelo CIPP está se desenvolvendo e como se dá o 
seu controle pelo poder público, este trabalho pretende identificar até que ponto os empreendimentos imobiliários 
que estão sendo implantados no entorno do CIPP interferem na legislação municipal ou se a legislação municipal está 
conseguindo coordenar a ocupação do território. Foram levantados os empreendimentos imobiliários expressivos na 
região (loteamentos; condomínios abertos e fechados; complexos hoteleiros), e em seguida sobrepostos aos 
instrumentos normativos e planos que legislam sobre a área e sobre o parcelamento do solo. Por fim, revela-se um 
cenário de leis fragilizadas e diálogo insuficiente entre as instituições públicas, o que facilita a ocupação do território 
pelo mercado imobiliário de acordo com seus interesses. 
PALAVRAS-CHAVE: Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP; produção imobiliária; instrumentos normativos; 
financeirização.  

ABSTRACT: 
In a scenario of state modernization, urban marketing, competitiveness and financialization of the territory, the Pecém 
Industrial and Port Complex (CIPP) is located between the municipalities of Caucaia and São Gonçalo do Amarante, 
members of the Metropolitan Region of Fortaleza - CE. The infrastructures set up overwhelming investments and so 
attracted the looks of the real estate market over the region. Premature processes of land valorization arose, betting 
on a possible the workers of the complex's demand for dwelling. When questioning about how this new CIPP-induced 
real estate production is developing and how it is controlled by the public power, this work intends to identify the 
extent to which the real estate projects being implemented in the CIPP environment interfere in the municipal 
legislation or if the municipal legislation is managing to coordinate the territory occupation. Expressive real estate 
developments in the region (allotments, open and closed condominiums, Resorts) were reunited, and then crossed with 
the normative instruments and plans that legislate on the area and on the land parceling. Finally, there is a scenario of 
fragile laws and insufficient dialogue among public institutions, which facilitates the occupation of the territory by the 
real estate market according to their interests. 
KEYWORDS: Pecém Industrial and Port Complex – CIPP; real estate production; normative instruments; 
financialization. 
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RESUMEN: 
En un contexto de la modernización del estado, marketing urbano, competitividad y financiarización del territorio 
surge el Complejo Industrial y Portuario del Pecém (CIPP), situado entre los municipios de Caucaia y São Gonçalo do 
Amarante, integrantes de la Región Metropolitana de Fortaleza - CE. El conjunto de infraestructuras reunió inversiones 
avasalladoras y por eso atrajo las miradas del mercado inmobiliario sobre la región. Surgieron prematuramente 
procesos de valorización de tierra, apostando por una posible demanda de los trabajadores del complejo por vivienda. 
Al cuestionarse sobre cómo esta nueva producción inmobiliaria inducida por el CIPP se está desarrollando y como se da 
su control por parte del poder público, este trabajo pretende identificar hasta qué punto los emprendimientos 
inmobiliarios que se están implantando en el entorno del CIPP interfieren en la legislación municipal o si la legislación 
municipal está consiguiendo coordinar la ocupación del territorio. Se levantaron los emprendimientos inmobiliarios 
expresivos en la región (parcelas, condominios abiertos y cerrados, complejos hoteleros), y luego superpuestos a los 
instrumentos normativos y planes que legislan sobre el área y sobre la partición del suelo. Por último, se revela un 
escenario de leyes fragilizadas y diálogo insuficiente entre las instituciones públicas, lo que facilita la ocupación del 
territorio por el mercado inmobiliario de acuerdo con sus intereses. 
PALABRAS-CLAVE: Complejo Industrial y Portuario del Pecém – CIPP; producción inmobiliaria; instrumentos 
normativos; financiarización. 
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O PONTO DE PARTIDA 

A partir do fortalecimento do gérmen neoliberalista ainda no final do século XX, nossa sociedade culminou 
num sistema competitivo no qual localidades procuram se destacar na corrida pela modernização, com o 
objetivo de gerar crescimento econômico e de acumular capital. Um dos elementos-chave dessa 
competição, dirigida por agentes públicos e privados em diversas escalas, é a construção de grandes obras 
a partir de megaprojetos que impreterivelmente transformam rápida e radicalmente paisagens nos 
âmbitos naturais e sociais (GELERT, LYNCH, 2003). 

Neste contexto foi idealizado e concretizado o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), com o 
objetivo de inserir o estado do Ceará no mercado internacional. As modificações avassaladoras ocorridas 
em seu entorno, decorrentes da instalação do conjunto de equipamentos, foram apresentadas na esfera 
ambiental (LANDIM NETO, 2016; SILVA et al, 2014) e socioeconômica (BORGES, 2014; DEUSDARÁ, 2013; 
SANTOS, 2013; TELES, 2015). Porém, a questão imobiliária ainda não foi suficientemente explorada, apesar 
de suas relevantes dimensões e dos impactos espaciais gerados. 

Observa-se que com a instalação do CIPP e com o início de suas atividades, a paisagem, antes em sua maior 
parte natural e livre de intervenções humanas, vem se transformando pela construção de 
empreendimentos imobiliários de forma aparentemente desordenada. Essa ocupação se deu a partir de 
poderosos agentes dos setores industriais regionais, nacionais e globais divulgando este complexo como 
um polo de geração de renda e de empregos, de fluxos e de desenvolvimento do estado do Ceará. Assim, o 
mercado imobiliário identificou o entorno do mesmo como área promissora para investimentos, se 
antecipando na apropriação do espaço tendo em vista o crescimento da circulação de pessoas e 
mercadoria.  

Empreendedores, incorporadores, construtores e até os próprios consumidores encaram a terra loteada 
como um excelente investimento, na esperança que o CIPP a valorize cada vez mais ao longo de sua 
consolidação e expansão, desencadeando num processo de parcelamento veloz do solo. A partir daí, surge 
o questionamento de como o poder público controla esta visível tendência especulativa. Os instrumentos 
da legislação e normativas seriam uma forma de fazê-lo. Entretanto, devido ao porte e localização do CIPP, 
os vários agentes da esfera pública articulados em diversas escalas, federal, estadual e municipal, se 
deparam com fatores diversos que tornam a questão muito mais complexa. 

A partir deste ponto de partida, iremos discorrer sobre a situação imobiliária no entorno do CIPP, trazendo 
inicialmente uma breve discussão sobre os processos de financeirização do desenvolvimento urbano que o 
conjunto de equipamentos acarretou. 

O CIPP como gatilho da financeirização do desenvolvimento urbano em seu entorno: uma breve revisão 
da literatura 

O termo “financeirização”, recorrente nas discussões acadêmicas, foi definido por AALBERS (2015) como 
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“the increasing dominance of financial actors, markets, practices, measurements and 
narratives, at various scales, resulting in a structural transformation of economies, firms 
(including financial institutions), states and households” (AALBERS, 2015, p. 214).1 

Essa dominância surge com a superacumulação de capital permitida e estimulada pelo sistema capitalista 
neoliberalista em que nossa sociedade de insere atualmente. Esse capital acumulado passou a ser 
reinvestido em outros setores da economia para que continuasse crescendo e para que retardasse as crises 
inevitáveis do sistema econômico, que são intrínsecas à sua estrutura (AALBERS, 2008). 

Um dos setores que vem recebendo grande fatia dessa superacumulação de renda é o mercado imobiliário. 
O setor vem se transformando e se expandindo rapidamente, resultando na discussão sobre a 
Financeirização do Território. A terra passa a ter caráter de mercadoria e seu valor e potencial valorização 
colocam em segundo plano seus atributos de uso básicos como sua função social2, conceito importante 
para discutir direito à moradia (ROLNIK, 2015). Isto favorece negócios mais lucrativos para os donos das 
terras, o que não necessariamente é bom para o coletivo. Essa postura é incentivada inclusive pelo poder 
público, pois valorização de terras é vista como sinônimo de progresso (RUFINO, 2016). Certamente este 
processo não é novo, tendo em vista que Harvey já observava algumas dessas características na década de 
80 (AALBERS, 2015). A novidade, por assim dizer, seria trazida pela globalização que permite a inserção os 
grandes investidores globais na escala local com o intuito de pôr em movimento seu capital 
sobreacumulado (RIBEIRO, 2017). 

A rápida valorização das terras e a possibilidade de gerar renda quase sem nenhum esforço em cima de um 
diminuto investimento inicial traz aos agentes de diversos níveis da sociedade o questionamento: o que 
fazer para que minha terra valorize? Na escala urbana, os grandes empreendimentos como (portos e 
complexos industriais) podem ser indutores de desenvolvimento regional (PEYRELONGUE, 2010) e, por 
conseguinte, indutores de valorização da terra. Foi a partir dessa promessa de crescimento e destaque na 
economia regional que o Governo de Mudanças nasceu no Ceará. 

Este grupo de jovens empresários cearenses se apresentou como alternativa ao coronelismo autoritário 
que dominava a política cearense, com a missão de fazer o estado crescer economicamente. Em 1986, o 
grupo, reunindo ampla coligação partidária, conquistou a eleição de Tasso Jereissati como governador 
estadual e assim iniciou-se a busca para o Ceará, assolado pelas secas e pela pobreza, de uma nova imagem 
a partir de suas potencialidades: um lugar de sol o ano inteiro e de novas oportunidades de investimento. 
Forma-se um novo plano de desenvolvimento do Ceará a partir do turismo (ver DANTAS, 2011), 
agronegócio (ver ELIAS, 2016) e da indústria (ver PEREIRA JR., 2012), inserindo o estado de forma mais 
competitiva dentro do mercado brasileiro e internacional. 

As mudanças no modelo de gestão atraíram investimentos externos, sendo um deles a vinda de uma usina 
siderúrgica e a possibilidade de refinaria da Petrobrás no final da década de 80. Frente à disputa na época 
com outras locais mais aptos a receber tal investimento, como por exemplo, o Complexo Industrial e 
Portuário do Suape – PE, enxergou-se a necessidade de construir a infraestrutura necessária para o 
desenvolvimento do parque industrial de base cearense (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ; 

                                                           
1 “A dominância crescente de atores, mercados, práticas, medidas e narrativas financeiras, em várias escalas, resultando em 
transformações estruturais da economia, empresas (incluindo instituições financeiras), Estados e moradias”, em tradução livre. 

2 Conceito trazido na Constituição de 1988. 
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CONSELHO DE ALTOS ESTUDOS E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS; SANTANA, 2013). O porto do Mucuripe, em 
operação na época, não tinha espaço suficiente em seu entorno que permitisse sua expansão, além de 
apresentar embates naturais, como calado pouco profundo. Por isso precisou ser escolhido um novo local 
para abrigar estas estruturas. Assim, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) é idealizado, com a 
justificativa de que criaria oportunidades de crescimento e atrairia investimentos nacionais e internacionais 
para o Ceará. 

Suas obras foram oficializadas em 1995 com suporte dos programas Brasil em Ação e Avança Brasil. O CIPP 
retém uma grande área de 13,337ha distante cerca de 50 km da capital, entre os municípios de São 
Gonçalo do Amarante (SGA) e Caucaia, integrantes da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) (ver Figura 
1). Atualmente o complexo abriga pelo menos 25 empresas (em funcionamento ou em fase de 
implantação) (O POVO; FUNDAÇÃO DEMÓCRITO ROCHA, 2017) que juntas totalizam R$ 28,5 bilhões em 
investimentos (AECIPP, 2018). 

Além do parque industrial, o complexo também acomoda o Porto do Pecém, estrutura inaugurada em 2002 
no distrito do Pecém, SGA. Dentro da logística idealizada pelo Governo de Mudanças, o porto também se 
insere no eixo industrial, já que faz o manejo desde matérias-primas siderúrgicas até o acondicionamento 
retroportuário de frutas (agronegócio). 

Quase todos os estados brasileiros3 se utilizam dos seus serviços portuários (AZENHA, PEQUENO, 2016), 
mantendo seu crescimento vertiginoso de cargas movimentadas pelo Porto do Pecém nos últimos anos, 
destacando o crescimento de 51% das importações de 2016 a 2017, e de 243% das exportações no mesmo 
período (CEARÁPORTOS, 2017). Este crescimento se dá pelas vantagens inerentes ao porto, exaustivamente 
reforçadas pela sua companhia gestora, a CIPP S.A.4, e o Governo do Estado: localização estratégica e 
vantajosa oferta de subsídios para empresas (INSTITUTO ALBANISA SARASATE; O POVO, 2018). Este 
crescimento naturalmente chamou a atenção dos grandes agentes nacionais e internacionais5, resultando 
em diversas oportunidades de parcerias econômicas para o estado, dentre as quais a instituição da 
primeira Zona de Processamento de Exportações (ZPE) do país6 em 2010; o acordo de cooperação entre o 
Porto do Pecém e o de Roterdã em 2017; os acordos com a MaerskLine, a Hamburg Süd e a APM Terminals 
para oferecer uma linha (AC5) que liga o Pecém diretamente com a Ásia; a assinatura de um memorando 
com o Banco de Desenvolvimento Chinês visando a parceria para construção de uma refinaria de petróleo. 
Além disso, grandes obras infraestruturais se moldam para servir o CIPP, algumas delas contando com o 
apoio do governo nacional através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em 2007, com 
destaque para a ferrovia regional Transnordestina, uma superestrutura para a dinamização do nordeste e 
integração entre o Porto do Pecém e Porto do Suape. Outras intervenções no âmbito da gestão de recursos 
hídricos como o Eixão das Águas, conjunto de obras estaduais para transposição das águas do açude 

                                                           
3Com exceção de Acre, Roraima e Mato Grosso do Sul. 

4Até setembro de 2017 era chamada de Cearáportos. Ela é uma sociedade anônima mista com controle acionário do Governo do 
Estado do Ceará (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ; CONSELHO DE ALTOS ESTUDOS E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS; 
SANTANA, 2013). 

5Capital sul-coreano com as empresas Dongkuk e Posco; alemão com a Wobben Windpower; colombiano com a Corona; para citar 
apenas alguns exemplos (INSTITUTO ALBANISA SARASATE; O POVO, 2018). 

6De acordo com a ADECE “é um distrito industrial incentivado, no qual indústrias nele localizadas operam com benefícios tributários 
cambiais e administrativos” (ADECE, 2016). 
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Castanhão para a RMF, disponibilizando recursos para o complexo, mesmo num cenário onde os cearenses 
encaram as secas merecem ser mencionadas. 

 
Figura 1: Localização do CIPP e dos municípios de Caucaia e SGA em relação à Fortaleza. 

Fonte: Mapa produzido pelo autor sobre a base do Google Earth. 

Verifica-se assim a grandiosidade do investimento e bem como dos fluxos em diversas escalas, inclusive 
global, que começaram a perpassar a região. Era esperado que uma transformação desse porte em pouco 
mais de 20 anos traria impactos profundos nesses dois municípios. SGA tinha no veranismo, no artesanato 
e na agricultura de subsistência a fonte de sua sobrevivência (BORGES, 2014). Ao transitar pelo Pecém, é 
facilmente perceptível como as casas de veraneio e pousadas hoje de se encontram para locação ou venda, 
indicando o conflito que houve entre as atividades turísticas e o novo uso industrial. Quem subjugou e 
quem foi subjugado?  

Por outro lado, Caucaia, que por muitos anos permaneceu estigmatizado como município dormitório para a 
população de baixa renda que trabalhava no setor industrial oeste de Fortaleza, ainda insiste no turismo 
iniciado nas décadas de 70 e 80 pelo veranismo (DIÓGENES, 2012). Esse movimento se deu principalmente 
desde a praia do Icaraí a do Cumbuco, sendo que esta última resiste até hoje com a presença de pousadas, 
hotéis e resorts que nela se instalaram. Naturalmente, enxergamos também a influência do CIPP sobre o 
turismo de Caucaia: um exemplo é a própria praia do Cumbuco que aos poucos se torna uma colônia 
coreana para os trabalhadores da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP). Caucaia também se destaca por 
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ter tido um número elevado de remoções na localidade de Matões, onde 9 comunidades foram 
desapropriadas a favor do complexo. Além disso, parte dela compõe o território indígena dos Anacés, que 
se autoreconheceram como grupo frente à ameaça de deslocamento. 

A partir desse cenário de transformações e desenvolvimento econômico da região, do preço das terras 
relativamente baratas no entorno do CIPP e a promessa de uma valorização futura, verifica-se forte 
tendência para atrair o capital imobiliário para o oeste da RMF. Com isso, o mercado passa a adquirir terras 
na região, imprimindo seu poder decisório “sobre em que áreas da cidade investir, isto é, suas estratégias 
de apropriação do espaço, relacionam-se com a identificação de condições privilegiadas de obtenção de 
ganhos” (RUFINO, 2016, p. 253). 

Proliferaram-se projetos de loteamentos, desde os mais simples até os mais suntuosos, com a proposta de 
oferecer serviços tecnológicos ou de alta qualidade aos seus futuros moradores, num padrão construtivo e 
de ocupação do território totalmente novos na região e muitas vezes incompatíveis com os usos 
tradicionais que população local costumava dar ao lugar. Alguns chegam a atingir até 400ha. Essa forma de 
ocupação do espaço é entendida pelo poder público como uma inovação necessária para o 
desenvolvimento dos municípios, se encaixando no discurso de modernização do estado, marketing urbano 
e aumento de sua competitividade, intimamente relacionados com o processo de financeirização do 
território.  

Direcionamentos 

A partir do panorama apresentado no item anterior, levantam-se alguns questionamentos: até que ponto o 
mercado imobiliário atuante no entorno do CIPP dobra o poder público às suas vontades? A legislação 
municipal está conseguindo controlar a ocupação do território? Esses questionamentos se mostram 
relevantes devido tanto à magnitude do complexo e de seus impactos, quanto à velocidade em que o 
mercado, principalmente o imobiliário, se apossa do território e o transforma.  

Neste sentido, indentifica-se como objetivo principal sobre quais aspectos o poder público, através da 
instituição normativa, consegue (ou não) moderar os avanços do mercado imobiliário sobre o espaço no 
entorno do CIPP. 

Os objetivos específicos podem ser mencionados: 

 Fazer um apanhado dos grandes empreendimentos imobiliários na região; 

 Compreender a dimensão normativa através de um levantamento das legislações e planos que 
regem sobre a área ou sobre a produção imobiliária; 

 Observar como esses planos e legislações interagem entre si; 

 Identificar até que ponto os empreendimentos imobiliários seguem o que está proposto nas 
legislações ou orientado pelos planos. 

É importante esclarecer que este artigo traz apenas os resultados preliminares de uma pesquisa maior que 
busca compreender a produção imobiliária no entorno do CIPP, atentando também para os agentes 
envolvidos no processo e os impactos causados no tecido urbano, além da questão normativa abordada 
aqui. 
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O recorte espacial utilizado pela investigação foi o município de SGA inteiro e a porção noroeste de 
Caucaia, já que sua porção leste se relaciona mais com Fortaleza, tendo em vista a conurbação entre os 
dois municípios. Nessa área foram levantados os empreendimentos hoteleiros fechados, loteamentos e 
condomínios urbanísticos7 implantados ou em fase de implantação, desde a inauguração do Porto do 
Pecém em 2002. Os empreendimentos deveriam ter uma área total de pelo menos 1 ha8, com subdivisão 
de unidades em vários (8 ou mais) lotes ou edifícios, para que fossem considerados como causadores de 
grande impacto no espaço, totalizando 25 empreendimentos levantados. Dentre as variáveis trabalhadas, 
destacam-se: localização; ano de construção; dimensões; infraestruturas e equipamentos urbanos; tipo 
arquitetônico; conexão com o entorno; preço; público alvo; agentes envolvidos na sua construção e 
elementos de marketing. Grande parte delas foi coletada através de visitas de campo e o recolhimento de 
informação publicitária. 

Além disso, foram levantadas legislações e planos vigentes sobre a região e sobre a produção imobiliária, 
mais especificamente sobre o parcelamento do solo urbano. Em seguida, foram espacializados e 
georreferenciados seus zoneamentos, através do software QGIS para a sua sobreposição com os 
empreendimentos, facilitando a análise. 

O artigo está dividido em 3 partes: a primeira trata das legislações e dos planos levantados durante a 
pesquisa; a segunda traz uma breve caracterização dos loteamentos e resorts levantados; por último 
discorre-se sobre a interação entre a instituição normativa e a produção imobiliária da região. 

INSTRUMENTOS NORMATIVOS NO ENTORNO DO CIPP 

O CIPP tem sua gestão a partir de capital privado e público, sendo o Governo do Estado acionário 
majoritário. Sua gestão é feita principalmente a nível estadual, todavia seus impactos se tornam mais 
visíveis à medida que se aproxima do complexo (como prevê GELERT, LYNCH, 2003), ou seja, atingindo mais 
intensamente a escala local. Por outro lado, grandes agentes nacionais e internacionais passaram a atuar 
sobre o território, trazendo novos fluxos de pessoas e mercadoria numa escala global. Em outras palavras, 
esta região está envolta num processo multiescalar, atingida por um conjunto normativo que abarca 
diversas escalas. Os planos9 e legislações reunidos nesta pesquisa foram classificados nas escalas nacional, 
estadual e municipal e serão esmiuçados a seguir para facilitar sua comparação com os produtos 
imobiliários de SGA e Caucaia. 

A escala federal 

A nível federal existe uma grande diversidade de legislações e planos que atuam na região. Em 2015 foi 
lançado o Plano Mestre do Terminal Portuário do Pecém (LABTRANS; SEP/PR, 2015), que faz parte de uma 
                                                           

7Como no Projeto de Lei 3.057 de 2000, “Art. 2º XI – condomínio urbanístico: a divisão de imóvel em unidades autônomas 
destinadas à edificação, às quais correspondem frações ideais das áreas de uso comum dos condôminos, admitida a abertura de 
vias de domínio privado e vedada a de logradouros públicos internamente ao seu perímetro” (BRASIL, 2000, p. 42). 

8 Usando como referência o Projeto de lei 3.057 de 2000 que considera como loteamentos de pequeno porte os que possuem área 
menor que 1 ha, por isso, não tão relevantes ou impactantes para a pesquisa, tendo em vista o perfil dos demais loteamentos 
encontrados no levantamento. 

9Os planos destacados aqui não têm função legislativa, e sim orientativa. Porém, eles foram trazidos de qualquer forma visto que é 
fortemente recomendável que suas diretrizes sejam seguidas. 
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parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Secretaria de Portos da Presidência da 
República (SEP/PR) com o objetivo de desenvolver um planejamento integrado para todos os principais 
portos do Brasil. O Plano Mestre, não legislativo, apresenta um diagnóstico dos problemas e 
potencialidades da região e ao final, traz diretrizes para orientação de investimento nas estruturas dos 
diferentes terminais.   

Essas diretrizes são generalistas e se voltam principalmente para a logística de gestão do porto e como ele 
pode atrair mais investimentos. Mesmo assim, o Plano traz indicações específicas para nosso recorte 
espacial. A principal e mais reforçada pelo Plano Mestre é a necessidade de elaboração de uma legislação 
ambiental mais forte, e, enquanto isso não ocorre, do cumprimento da legislação ambiental existente, 
devido aos grandes impactos ambientais causados pelo porto numa área que antes era praticamente 
intocada pelo homem. Além delas, o Código Florestal (Lei nº 12.651 de 201210) delimita Áreas de Proteção 
Permanente (APPs) ao longo de corpos d’água, restinga e manguezais. Estas áreas devem ser protegidas 
com o intuito de preservação dos recursos hídricos, da fauna e da flora, permitindo apenas atividades 
agrosilvopastoris, de ecoturismo e de turismo rural instaladas até 2008. Essas faixas de proteção podem 
variar de 30 a 500 metros, dependendo de suas dimensões e de suas localizações, se estão em área urbana 
ou rural.  

É importante recordar a existência das demarcações de Terras de Marinha (Decreto-Lei nº 9.760 de 1946) 
declaradas como terras da união desde que estejam dentro de uma faixa de 33 metros a partir da linha de 
Preamar média11. Edificações que estiverem dentro do limite estipulado devem pagar um imposto pelo uso 
da terra. Essa legislação não será discutida a fundo, pois os empreendimentos analisados que estão 
próximos à orla, Resorts em sua totalidade, reservaram uma faixa generosa de praia12 para o conforto de 
seus hóspedes. Porém, mesmo que eles avançassem sobre Terras de Marinha, não seria um empecilho por 
causada aprovação recente da lei nº 13.465 de 2017 que facilita a compra dessas terras para que os 
impostos não precisem ser pagos, consequentemente valorizando os empreendimentos que estejam 
dentro deste zoneamento. 

Outras legislações federais são as que tratam do parcelamento do solo, uma das principais formas de 
ocupação no entorno do CIPP, resultando nos loteamentos abertos e fechados e resorts. Por muito tempo, 
a única legislação vigente foi a nº 6.677 de 1979, entretanto revisões tiveram que ser feitas posteriormente 
com a popularização do modelo dos condomínios urbanísticos. Ainda assim, esta lei falha em regulamentar 
todos os aspectos do parcelamento da terra, além de entrar em conflito com legislações mais recentes. Um 
exemplo é exigência de uma área não edificada de 15 metros ao longo de águas correntes e dormentes, 
enquanto o Código Florestal exige pelo menos 30 m e aprofunda esta questão ao diferenciar corpos d’água 
por localização, área ou largura. Incompatibilidades como essas permitem diversas interpretações que 
podem ser distorcidas a favor dos incorporadores e construtores e a desfavor do meio ambiente e da 
sociedade. 

                                                           

10 Que revisa a lei no. 4.771 de 15 de setembro de 1965. 

11 Linha que considera as marés baixas em 1831. 

12 Reconhece-se a fragilidade desse dado, pois não era o objetivo desse trabalho o definir traçado da Linha do Preamar média para 
os municípios de SGA e Caucaia. Por isso, há uma imprecisão na marcação da faixa de 33 metros. 
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Por isso, existe o projeto de lei nº 3.057 de 2000 (atualizado em 2007), ou lei de Responsabilidade 
Territorial, que se debruça sobre questões fundiárias e avança sobre o parcelamento do solo. Sobre este 
último ponto, ela faz considerações sobre as áreas que devem ser reservadas para uso público; a exigência 
de estudos de impactos ambientais (EIA) para loteamentos de grande porte; a obrigatoriedade de uma 
legislação municipal que regulamente os empreendimentos para que eles possam ser aprovados; os 
conteúdos mínimos do loteamento que são de responsabilidade do empreendedor; prazos e 
procedimentos para aprovação dos projetos. O mais interessante é o reconhecimento legal dos 
loteamentos com controle de acesso (ou condomínios urbanos), contanto que: 

“§ 1º Para a expedição da licença referida no inciso I do caput, a legislação municipal deve 
prever que sejam avaliadas as seguintes questões: 

I – possibilidade de integração futura do acesso do loteamento fechado com o sistema 
viário existente ou projetado; 

II – mobilidade urbana no entorno do empreendimento; 

III – acesso da população em geral aos equipamentos comunitários” (BRASIL, 2000, Art. 
127, p. 91). 

amenizando o caráter segregacionista dos loteamentos murados. 13 

O projeto de lei ainda não foi aprovado, entretanto alguns de seus trechos sobre regularização fundiária 
foram reproduzidos na Lei do Minha Casa, Minha Vida (11.977 de 2009) e a Lei nº 13.465 de 2017. 

A escala Estadual 

Na escala Estadual foi formado o grupo Pacto pelo Pecém, mediado pela Assembleia Legislativa do Ceará a 
pedido do Governo do Estado. Seu Conselho de Altos Estudos, semelhantemente ao Plano Mestre, 
elaborou um diagnóstico da Região e definiu diretrizes estratégicas orientativas para o CIPP e seu entorno 
com o objetivo de listar “caminhos para que o CIPP cumpra o seu papel de indutor do desenvolvimento do 
Estado, potencializando os efeitos benéficos esperados e minimizando ou superando as ameaças aos seus 
objetivos” (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ; CONSELHO DE ALTOS ESTUDOS E ASSUNTOS 
ESTRATÉGICOS, 2014). 

O documento, chamado Agenda Estratégica para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP, 
aponta diretrizes em políticas sociais (educação, cultura, esporte e lazer, assistência social); infraestrutura 
(água, saneamento, energia, serviços e infraestrutura viária como proposto no Plano Mestre); captação de 
parcerias comerciais e estímulo do empreendedorismo (em diversas instâncias); capacitação de mão de 
obra e fornecedores locais; integração do Planejamento de SGA e Caucaia; aperfeiçoamento do sistema de 
gestão do complexo. 

                                                           

13Entretanto, é importante lembrar que mesmo um loteamento aberto pode ainda assim segregar e inibir moradores externos a 
frequentá-lo ao transmitir a ideia de que é um espaço privativo através de portarias, poucos acessos e excessivo controle da 
vigilância (VIDAL-KOPPMANN, 2011), como é o caso de maior parte dos loteamentos abertos na área de estudo. 
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Além dessas, a questão ambiental se destaca assim como no Plano Mestre, a partir do reconhecimento dos 
impactos ambientais causados pelo complexo. Dentre as orientações, se destacam implantar um órgão de 
monitoramento do CIPP e agilizar a emissão de suas licenças ambientais junto ao IBAMA, algo que já 
deveria estar finalizado antes do início de suas atividades. Há também um discurso sobre a importância da 
educação ambiental, do turismo ecológico e da disseminação de pesquisa realizada na área para que a 
população use as áreas verdes com maior consciência. Entretanto, o grupo com maior potencial de poluir a 
região não é o de moradores tradicionais, e sim de indústrias (MORAIS, 2016) 

Na área de estudo há 2 APAs e uma Estação Ecológica, ambas geridas pelo Governo do Estado, em 
diferentes situações de ocupação, geridas pela SEMACE. A Estação Ecológica encontra-se dividida entre os 
municípios de SGA e Caucaia tem acesso restrito, exceto para estudos científicos. Atualmente ela funciona 
como um obstáculo para o espraiamento da zona urbana do Pecém, delimitando fortemente seus limites. A 
APA do Pecém se localiza próximo ao porto e permite o parcelamento do solo, na condição de que os usos 
estejam de acordo com a conservação dos recursos naturais. A APA do Lagamar do Cauype se localiza em 
Caucaia, e assim como a anterior, permite o parcelamento do solo. Todavia hoje só apresenta atividades 
turísticas em sua Lagoa, com passeios de Buggy organizados pelos Resorts.  

A Agenda Estratégica do CIPP reconhece ocupações irregulares nas APAs e na Estação Ecológica e até 
sugere a correção dos decretos dessas áreas, como no caso da Estação Ecológica do Pecém que deve ser 
feito o georeferenciamento correto dos limites e a redação correta de seus objetivos.  Além disso, é 
proposta a criação de mais 8 Unidades de Conservação (UC) na região. 

A escala Municipal 

Como é trabalhando na escala municipal que se considera com maior atenção as particularidades de cada 
local, as legislações e planos nacionais e estaduais costumam dar liberdade para que as legislações dessa 
instância realmente desenvolvam sobre parâmetros urbanísticos. 

Vigentes na área de estudo, temos principalmente os dois Planos Diretores dos municípios, o de SGA 
elaborado em 2013 e o de Caucaia em 2001. Os dois tomam parte de conjuntos de legislações são 
compostos por Código de Obras e Construções, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do solo e legislações 
ambientais. Destaque para o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Caucaia (PDDU-
CAUCAIA) por se tratar de algo mais completo, tendo em vista o histórico de ocupação do município pré-
CIPP, a sua integração à RMF desde 1973 e sua condição de consolidação e integração à Fortaleza, bem 
mais evidentes que SGA. 

SGA é um município que está mais suscetível a irregularidades na ocupação do solo. Porém, é importante 
destacar que esse problema é recorrente em toda a RMF, mesmo que em diferentes graus, de acordo com 
RUFINO (2016, p. 268): “A fragilidade institucional dos municípios periféricos da RMF favorece a 
flexibilização dos parâmetros urbanísticos e ambientais, permitindo a aprovação dos grandes 
empreendimentos e uma apropriação mais intensa das características naturais da região”. 

Essa flexibilização se sobressai no Plano Diretor Participativo de SGA (PDP-SGA), quando se despreza os 
parâmetros urbanísticos definidos na legislação como no caso do seguinte artigo do Código de Obras e 
Edificações: 
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“Art. 8º As edificações residenciais unifamiliares e bifamiliares, desde que mantidas as 
condições de salubridade e higiene da habitação, ficam dispensadas das seguintes 
exigências: 

a) Área mínima das unidades;  

b) Dimensões mínimas das circulações;  

c) Dimensões mínimas dos vãos de acesso;  

d) Dimensões mínimas dos compartimentos;  

e) Dimensões mínimas dos vãos de iluminação e ventilação;  

f) Dimensões mínimas dos reservatórios de água;  

g) Atendimento às normas técnicas de acessibilidade;  

h) Soma da área de projeção máxima de edículas” (SÃO GONÇALO DO AMARANTE- CE, 
2013, p.4). 

Entretanto, não são esclarecidas quais são as condições mínimas de salubridade e higiene da habitação. 

Em relação aos loteamentos e condomínios, o PDP-SGA se abstém ao definir que deve haver uma lei 
específica para sua regulamentação, o que ainda não foi elaborado. Caso o Projeto de Lei nº 3.057 de 2000 
estivesse em vigor, os empreendimentos da categoria já instalados hoje no município não poderiam ter 
sido aprovados, já que haveria a proibição de novos loteamentos sem a regulamentação específica. Já o 
PDDU-CAUCAIA prevê a categoria condomínio residencial/resort na Lei nº 2.248 de 2006 que modifica o 
seu Plano Diretor. Essa reforma nos dá uma indicação temporal de que a partir deste ano a demanda por 
construção desses grandes empreendimentos imobiliários começaria a surgir. 

Sobre o CIPP, como ele é um conjunto de equipamentos instalado na fronteira dos dois municípios, 
requereria uma gestão intermunicipal ou pelo menos a cooperação entre as duas prefeituras no momento 
no delineamento de suas legislações urbanísticas. Porém, a própria Agenda Estratégica do CIPP admite a 
inexistência de um alinhamento entre os dois Planos Diretores. Até os limites dos municípios são ambíguos 
ao sobrepor os mapas de zoneamento urbano das duas legislações, provavelmente pela diferença de anos 
entre a elaboração de cada um e das prováveis diferentes técnicas cartográficas, dando brecha para 
interpretações errôneas da legislação. 

Sobre o gerenciamento do complexo, os dois Planos Diretores apenas expõem seus limites sem realmente 
legislar sobre as respectivas áreas. Segundo os funcionários da Secretaria Municipal de Planejamento 
Urbano e Ambiental (SEPLAM) de Caucaia, a gestão do CIPP é feita pela instância Estadual e não houve 
diálogo entre os órgãos nem mesmo durante a elaboração PDDU-CAUCAIA, já que essas informações 
teriam sido guardadas “a sete chaves”. No PDP-SGA, a inexistência desta relação é ainda mais clara quando 
percebemos que no mapa de zoneamento do município a zona correspondente ao complexo não teve nem 
seus corpos d’água representados, tratando como inexistente todo o Lagamar do Gereraú (ver Figura 2). A 
Agenda Estratégica do CIPP destaca essa área como futura UC. Contudo, é necessário aprofundar análises 
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de modo a identificar os verdadeiros objetivos com esta delimitação, assim como os princípios que a 
nortearam. 

Após apresentado o panorama sobre quais legislações e planos são vigentes, os empreendimentos que 
farão o contraponto a eles serão expostos no item seguinte. 

 
Figura 2: Comparação entre zoneamento do PDP-SGA com a informação de lagos, lagoas e corpos d’água da COGERH e IPECE. 

Fonte: Mapa produzido pelo autor sobre base do IBGE. 
 

CARACTERIZAÇÃO DOS GRANDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

A ocupação do entorno do CIPP pelo setor imobiliário se deu principalmente nos últimos 5 anos a partir de 
dois tipos arquitetônicos distintos (ver Figura 3). A primeira delas é o loteamento residencial. Composto em 
sua maioria por lotes não murados para unidades unifamiliares14, esses empreendimentos variam de 1 a 
400 ha. Dependendo do porte do loteamento e do seu público alvo, equipamentos urbanos e áreas de lazer 
variam em número e sofisticação. 

                                                           

14 Naturalmente, há exceções: os loteamentos murados existentes geralmente são para faixas de renda maiores, como é o caso do 
Summerville Cumbuco e o EcoparkBonneville, os dois em Caucaia. A mesma coisa em relação a tipologia arquitetônica, os 
loteamentos de maior porte preveem edificações multifamiliares de vários pavimentos diversas das casas unifamiliares, como é o 
caso do Cidade Cauype em Caucaia e Smart City Laguna em SGA. 
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Figura 3: Localização dos empreendimentos levantados pela pesquisa no município de SGA e no recorte espacial de Caucaia. 

Fonte: Mapa elaborado pelo autor sobre a base do Google Earth. 

Este tipo de empreendimento é o mais recorrente, principalmente em SGA15, na tentativa de antecipar a 
possível demanda por moradia que seria criada pelo CIPP a partir da geração de empregos. Mais da metade 
dos loteamentos levantados para esta pesquisa estão concluídos, porém poucos são os que apresentam 
casas, mantendo a paisagem erma. Não se pode negar que o CIPP criou uma quantidade considerável de 
postos de trabalho16, porém sua consolidação do complexo e dos grandes loteamentos da região não se 
dará imediatamente. Segundo informações obtidas junto a moradores do município que trabalham no 
porto, por isso os trabalhadores mais qualificados moram em Fortaleza, um lugar de maior acesso à 
infraestrutura, comércio e serviços, apesar de mais distante. Esse deslocamento diário é incentivado pelas 
próprias empresas e indústrias que disponibilizam ônibus para seus funcionários todos os dias. Mesmo 
assim, é baseado a aposta de valorização de SGA e Caucaia que ainda está para se concretizar que o 
mercado imobiliário pretende lucrar ao adquirir terrenos que poderão se valorizar a longo prazo. 

                                                           

15 É importante lembrar que o recorte espacial de Caucaia é bem menor que a área do município de SGA, por isso pode ter havido 
esta disparidade entre as quantidades de empreendimentos em cada município. 

16 De acordo com o Anuário do Ceará (O POVO; FUNDAÇÃO DEMÓCRITO ROCHA, 2017) foram criados 23 mil novos empregos pelas 
empresas do CIPP. 
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Apesar de tantos condomínios urbanos não construídos, uma informação recorrente nos outdoors, folders 
e websites promocionais dos empreendimentos é o aviso sobre o número limitado das unidades disponíveis 
para a compra. É possível que seja apenas uma estratégia de marketing, entretanto os próprios corretores 
de imóveis anunciam SGA e Caucaia como lugares bons de morar e também de investir, por causa do 
crescimento econômico produzido pelo CIPP. Então, compradores podem ter adquirido lotes com o 
objetivo único de gerar renda em cima do investimento, desencadeando um processo de especulação 
imobiliária sobre a promessa de valorização da terra na região. Outro indício desse fenômeno é a 
recorrência de anúncios de revenda de lotes vazios em websites de troca e venda de possíveis compradores 
que não persistiram na espera de valorização da terra, que pode ser longa. 

O segundo tipo é o grande empreendimento turístico ou Resort. Eles estão localizados principalmente no 
município de Caucaia, possuidor de tradição turística maior com o veranismo, principalmente nas suas 
praias do Icaraí, da Tabuba e do Cumbuco (DANTAS, 2011). SGA detém como polo turístico apenas a praia 
da Taíba, local de forte cultura de surfe, tendo em vista que a Praia do Pecém cada vez mais se afasta de 
seu passado como povoado tradicional de pescadores, restando ainda visível na paisagem apenas algumas 
segundas residências (postas para locação) e colônia de férias.  

Os Resorts são semelhantes aos condomínios urbanos em dimensão e na distribuição das unidades, porém 
são via de regra murados, reforçando a segregação espacial. Além disso, possuem uma variedade maior de 
equipamentos espalhados pelo empreendimento, oferecendo para seus hóspedes serviços sofisticados e 
atendimento personalizado para turistas estrangeiros. 

Dentre os empreendimentos levantados, muitos apresentam em sua incorporação agentes internacionais, 
reforçando novamente como a escala global se apropria da local. Exemplos disso são os loteamentos 
SmartCity Laguna que foi projetado por uma empresa italiana e que possui capital iraniano em sua fase 
construtiva17; e o Resort Vila Galé de prestígio internacional e origem portuguesa. 

Em relação ao público alvo, a maioria dos condomínios urbanos foi idealizada visando a população de classe 
média, que seriam os futuros trabalhadores do porto, ao contrário dos Resorts que via de regra são 
voltados para quem tem melhor poder aquisitivo. Entretanto, as estratégias de marketing de grande parte 
deles, independente de qual seu público alvo, reforçam o caráter de exclusividade do empreendimento, 
através de serviços tecnológicos e sofisticados que serão oferecidos. Esta tendência já foi observada por 
RUFINO (2016) em Fortaleza, sendo reproduzida em Caucaia e SGA. Entretanto, apesar do material 
publicitário de empreendimentos para rendas mais baixas tentar reproduzir o discurso dos mais luxuosos, é 
visível a preocupação de destacar informações que estariam implícitas na venda ou locação dos últimos, 
como a presença de infraestruturas básicas no produto imobiliário, por exemplo, evidenciando como a 
infraestrutura básica (inexistente na região) geralmente é um luxo de poucos. 

Ainda sobre a questão da comercialização dos empreendimentos, apesar dos dois tipos terem se 
beneficiado com o crescimento da região, o CIPP e seu porto só são citados como elemento de atração de 
clientela nos programas publicitários dos loteamentos, enquanto os empreendimentos de hotelaria 
preferem destacar as belas características naturais da região. Tranquilidade, proximidade à natureza e 
preservação ambiental, qualidade de vida e segurança são termos recorrentes no discurso do corretor 

                                                           

17 Fonte: JTA, Israelicompaniesto build smartcity in Brazil. The Times of Israel. 30 mar. 2016. Disponível em: 
<https://www.timesofisrael.com/israeli-companies-to-build-smart-city-in-brazil/>. Acesso em: 22 mai. 2018. 
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imobiliário, reforçando o valor simbólico da unidade habitacional ou para estadia, como discorre RUFINO 
(2016): os empreendimentos imobiliários da região são resultado da nova interpretação do “condomínio 
residencial” pelo mercado imobiliário local ao produzir um maior número de unidades agrupadas a outros 
diversos usos e serviços, criando um espaço diferenciado. Esse movimento leva inclusive à privatização 
ilegal do espaço que deveria ser público nos loteamentos e empreendimentos hoteleiros fechados. 

Por fim, chegamos à questão chave deste trabalho: alicerçado no contexto de Financeirização do 
desenvolvimento urbano, da globalização, da especulação e da busca desenfreada pelo lucro, parte do 
mercado imobiliário ocupa os municípios de SGA e Caucaia de forma veloz. Como foi visto nos itens 
anteriores, existem instrumentos normativos que seriam capazes de conter esta corrida por terras e por 
oportunidades de investimento. O próximo item traz a relação entre as legislações e planos vigentes e os 
empreendimentos levantados. 

O PAPEL DA DIMENSÃO INSTITUCIONAL NORMATIVA NA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO DO ENTORNO 
DO CIPP PELO MERCADO IMOBILIÁRIO 

Tendo em vista que as questões ambientais e de parcelamento do solo são as que mais se destacam ao 
sobrepormos as legislações e planos com os empreendimentos levantados, este item tratará de forma mais 
aprofundada dessas duas temáticas. 

A questão ambiental 

Ao nos debruçarmos sobre os 25 empreendimentos analisados, a primeira constatação que salta aos olhos 
é a de que há um número significativo que se associaram a uma lagoa ou corpo d’água. Inclusive, utiliza-se 
de sua presença no material publicitário para reforçar o caráter da sustentabilidade do empreendimento e 
de como essa proximidade à natureza pode agregar à qualidade de vida do consumidor. Porém, é difícil 
garantir que as áreas de preservação definidas pelo Código Florestal, legislação estadual e Planos Diretores 
municipais estejam sendo respeitadas e é fácil inferir que tais proximidades agregam valor aos 
empreendimentos imobiliários.  

Um exemplo é o do loteamento Cidade Cauype, o maior loteamento da região com 400ha de área, 
construído às margens da APA do Lagamar do Cauype, em Caucaia. As imagens publicitárias do loteamento 
(ver Figura 4) mostram uma praia artificial que será instalada na margem da lagoa que hoje é coberta por 
vegetação. Segundo o Código Florestal, a faixa de terra de 30m a partir da margem do corpo d’água pode 
receber equipamentos de lazer, porém sem se distanciar da sua “função ambiental de preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e 
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” (BRASIL, 2012, art. 3º). A 
preservação da fauna e flora dessas APPs é reforçada ainda pelo decreto nº 24.957 de, 05 de junho de 
1998, que cria e regulamenta das APAs do Lagamar do Cauype e do Pecém. 

O mesmo acontece com a APA do Pecém, onde foi instalado o loteamento Porto do Pecém (ver Figura 5) 
que ocupa quase a sua totalidade. De acordo com o mesmo decreto, naquela área é permitido o 
parcelamento, contanto que a conservação de seus aspectos ambientais seja garantida. Porém, o 
loteamento segue um padrão de ocupação de baixa densidade e de alto consumo de solo, que não é 
exatamente sustentável. Além disso, a faixa de 30m das APPs a partir da lagoa do Pecém não é 
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respeitada18, infringindo também o Código Florestal. De acordo com um funcionário da prefeitura de SGA, 
como a APA é de responsabilidade estadual, a aprovação do empreendimento foi feita diretamente na 
Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), sem nenhum diálogo com a Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo (SEMURB) de SGA, responsável pela a aprovação de projetos a nível local, 
evidenciando novamente a falta de comunicação entre a esfera estadual e a municipal. 

Pelo material publicitário dos próprios empreendimentos é possível enxergar outras irregularidades, como 
no caso do Loteamento Novo Bairro no Pecém (ver Figura 6) que mostra a passagem de uma via de 4 faixas 
sobre a lagoa, mesmo que o Código Florestal só permita a abertura de pequenas vias. A área de mangue 
que envolve a sede do Pecém também se mantém com limites imprecisos, enquanto loteamentos se 
aproximam cada vez mais dela, como é o caso do loteamento fechado Vila do Porto, no Pecém. Seria 
interessante, portanto, a obrigatoriedade de elaboração de um EIA para empreendimentos de grande 
porte, como os que estão sendo construídos em SGA e Caucaia, sugerida pelo projeto de lei n º 3.057 de 
2000. 

Existe a dificuldade de identificar outras irregularidades como essas, pois muitas vezes as informações 
obtidas de cada um dos empreendimentos é apenas o material publicitário, e não há nem garantias de que 
tais maquetes eletrônicas correspondam ao projeto aprovado pelas prefeituras. Isso se dá porque os 
órgãos de planejamento urbano das prefeituras dos municípios ainda estão em fase de consolidação, assim 
nem mesmo as próprias prefeituras mantém um cadastro atualizado e georreferenciado dos 
empreendimentos aprovados, nem tão pouco trabalham com dados suficientemente precisos. Caucaia, a 
título de exemplo, trabalha com dados da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (COGERH) e da 
Secretaria de Recursos Hídricos elaborados em escalas pequenas que não dão o nível de precisão 
necessário para a estipulação das faixas de APP previstas pelo Código Florestal. Essa dificuldade técnica traz 
prejuízos tanto para a verificação da irregularidade dos empreendimentos quanto dá abertura para o 
próprio mercado para ocupar o espaço como queira. Este é um problema nacional, tendo em vista que o 
projeto de Lei nº 3.057 de 2000 reforça a importância dos órgãos de planejamento municipais terem dados 
atualizados e disponíveis para que não haja ambiguidades na hora do planejamento.  

                                                           

18 De acordo com informações da base do CAD de 2013 fornecido pela prefeitura de SGA. 
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Figura 4: Cidade Cauype, em Caucaia 
Fonte: Site Oficial Jaime Lerner. Disponível em: <http://jaimelerner.com.br/pt/portfolio/cidade-cauype/>. Acesso em: 11 mai. 2018.  

 

Figura 5: Loteamento Porto do Pecém 
Fonte: Site Oficial da FortCasa. Disponível em: < http://www.fortcasa.com.br/empreendimentos/porto-do-pecem/>. Acesso em: 11 mai. 2018. 
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Figura 6: Loteamento Novo Bairro 
Fonte: Site Oficial Loteamento Novo Bairro. Disponível em: <http://www.novobairrosga.com.br/>. Acesso em: 11 mai. 2018. 

O parcelamento do solo 

O dado mais preocupante observado nesta pesquisa diz respeito a como as legislações são modificadas 
para permitir a implantação de empreendimentos imobiliários. O caso mais drástico foi a aprovação da Lei 
nº 2.248, de 10 de agosto de 2011, que modifica o PDDU Caucaia em 3 aspectos: (i) cria a categoria 
Condomínio Resort/Residencial; (ii) regulamenta as construções no subsolo, que seria futuramente usado 
pelos empreendimentos hoteleiros como o Wai Wai Cumbuco Residence; (iii) e o mais importante, libera a 
ocupação sobre área de preservação ambiental definida no zoneamento do PDDU. Atualmente, nas terras 
em que ocorreram essas mudanças de uso foram construídos os grandes resorts da franquia Vila Galé, além 
dos Condomínios fechados WaiWai Cumbuco Residence e SummervilleResidence Cumbuco. 

Outro exemplo se refere à delimitação das zonas urbanas dos municípios. A lei do Parcelamento do Solo 
Urbano de nº 6.766 de 1979 deixa claro que as áreas loteáveis são as classificadas como urbanas ou como 
zonas de expansão. A transformação de áreas rurais em urbanas, inclusive, diminui o raio mínimo das APPs 
ao longo de corpos hídricos exigido pelo Código Florestal. Percebe-se que as zonas urbanas de Caucaia e 
SGA foram delimitadas considerando a vinda do CIPP e o consequente interesse do mercado imobiliário 
sobre suas terras. Em Caucaia, a zona urbana pré-PDDU de 2001 era composta apenas pelas áreas 
conurbadas à Fortaleza, aumentando consideravelmente em direção ao complexo, mesmo que na época 
não houvesse justificativa para tanto, além da previsão da sua valorização por causa do complexo. Já em 
SGA, 2/3 do município foi marcado no PDP-SGA como zona urbana ou de expansão, mesmo sendo 
composta em sua maior parte por áreas desocupadas espalhadas dentro de seus limites. Tais delimitações 
excessivas dos perímetros urbanos contribuem para o crescimento desordenado destes municípios, 
agredindo vorazmente áreas a serem preservadas. 
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O mais lógico seria zonear áreas urbanas apenas ao redor de núcleos já consolidados para aproveitar a 
infraestrutura e equipamentos urbanos existentes, saindo inclusive mais barato para os bolsos do governo. 
Essa lógica de certa forma existe no Plano Diretor dos dois municípios, com indicações no zoneamento de 
quais áreas urbanas deveriam ser mais adensadas, entretanto a única diferenciação entre as elas são os 
seus parâmetros que se tornam menores, sem efetivamente restringir a ocupação. Como é interesse do 
mercado imobiliário buscar terras mais baratas para gerar um lucro maior, empreendimentos estão 
surgindo em áreas consideradas como integrantes da zona urbana, porém ermas. Um exemplo disso é o 
empreendimento de 330 ha Laguna Smart City que vai se instalar no distrito do Croatá e que pode atrair 
cerca de 26 mil novos habitantes para um povoado habitado hoje por apenas 6.400 habitantes, composto 
principalmente por agricultores, com nível de urbanização precário19 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO CEARÁ; CONSELHO DE ALTOS ESTUDOS E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS; SANTANA, 2013).  

Essa implantação em lugares desertos ocorre principalmente com os condomínios urbanos e loteamentos, 
pois demandam grandes áreas para sua instalação já que para que o lucro das vendas seja satisfatório, o 
número de unidades precisa ser alto. Devido a isso, é difícil avaliar o grau de interação do loteamento com 
o tecido urbano existente, já que não existe nenhum. Alguns deles foram implantados com apenas uma 
ligação viária estreita ligada a uma rodovia de grande porte20, como no Residencial Roma. Ele pretende 
implantar pelo menos 6000 pessoas em uma área de 77ha conectada com a CE-085 por apenas uma 
estreita via de mão dupla. Mesmo os loteamentos que estão minimamente inseridos num tecido urbano 
consolidado, a integração é mínima, chegando ao extremo nos loteamentos fechados, mesmo quando a lei 
de Parcelamento do Solo urbano (nº 6.766 de 1979) diz claramente que “as vias de loteamento deverão 
articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia 
local” (BRASIL, 1979, art. 4º). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O advento global da financeirização do desenvolvimento urbano representado aqui pela produção 
imobiliária se fortaleceu no entorno do CIPP no momento em que os empreendedores e agentes do 
mercado imobiliário enxergaram a possibilidade de valorização das terras graças à vinda deste grande 
conjunto de infraestruturas. Parcela-se então de forma veloz e desmedida o território na perspectiva de 
geração de lucros independente da presença de uma real demanda de população que venha a morar lá, 
vendendo para seus clientes o lote como embrião de uma casa que deixa de ser lar para se tornar uma 
forma de geração de renda fácil, fenômeno anteriormente identificado em várias partes do mundo 
(AALBERS, 2016). 

Após as evidências apresentadas nos itens anteriores deste trabalho, conclui-se que a entrada e 
permanência do mercado imobiliário na região foram facilitadas pela fragilidade da gestão municipal de 
SGA e Caucaia que anseiam por desenvolver-se economicamente e se articulam para suprir uma demanda 

                                                           

19 “O nível de urbanização é precário, sendo sua única via asfaltada a BR-222. Há energia elétrica, mas o 
abastecimento d’água é irregular. Não há esgotamento sanitário. A maioria das edificações possuem fossa séptica e as 
demais lançam os dejetos a céu aberto”. (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ; CONSELHO DE ALTOS 
ESTUDOS E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS; SANTANA, 2013, p. 135) 

20 Apesar de que isto poderia desdobrar em toda uma discussão sobre as desvantagens do modelo de ocupação do 
solo em baixa densidade, que não é o foco deste artigo. 
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por aprovação de novos projetos que antes não ocorria nos dois municípios. Chega-se ao extremo de até 
modificar o zoneamento ambiental do PDDU-CAUCAIA para permitir a construção de Resorts e 
Loteamentos próximos ao Cumbuco.  

Há uma questão chave que articula esse problema: sabemos que o CIPP, como encadeador de processos 
em diversas escalas, exige que as instâncias governamentais colaborem entre si para maior eficiência do 
funcionamento do complexo e da mitigação de impactos que ele poderia causar. Enquanto as legislações 
existentes individualmente trazem questões interessantes para a regulamentação do entorno do complexo, 
existem vários conflitos entre elas e não fica claro quem as deve pôr em prática devido à comunicação 
ineficiente entre os órgãos públicos, principalmente entre as esferas estaduais e municipais. Observa-se no 
Ceará principalmente a ação da esfera estadual, soberana à municipal, que não partilha a discussão mesmo 
sobre assuntos que diretamente a interessam.  

Constata-se também que a falta de conversa entre as legislações observada neste trabalho nada mais é que 
um reflexo do desarranjo entre os órgãos públicos, evidenciando para além da falta de intersetorialidade 
intramunicipal, a ausência de diálogo entre distintas esferas de governo. Esse desequilíbrio também nos faz 
lembrar de que não existe um órgão de planejamento numa escala intermediária, da região metropolitana, 
que poderia fazer o intermédio entre o estadual e o municipal. Essa proposta não é nova: foi exposta 
inclusive na Lei no. 13.089 de 2015, também conhecida por Estatuto da Metrópole, que procura fornecer  

“(...) diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de 
interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos 
Estados, normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros 
instrumentos de governança interfederativa” (BRASIL, 2015, art. 1º). 

Um terceiro ponto a ser destacado indica que, felizmente, os planos a nível federal e estadual reconhecem 
a necessidade de revisão das legislações, integração entre os vários níveis de governo, e a importância de 
fortalecimento da preservação ambiental. Entretanto, estes planos apenas orientam sem todavia 
possuírem caráter compulsório. Espera-se que algumas normativas atentem para suas diretrizes, como por 
exemplo o novo Plano Diretor de Caucaia que está em processo de elaboração. Outro instrumento que 
poderia ser promissor no processo de regulamentação desses empreendimentos seria o projeto de lei nº 
3.057 de 2000, caso fosse aprovado, pois as legislações existentes estão desatualizadas por não explorar o 
suficiente o condomínio urbano, dando liberdade ao mercado imobiliário para fazer o que bem entende. 
Todavia, as pressões do setor da incorporação imobiliária tem sido vitoriosas, contendo avanços desta lei 
que mitigaria boa parte dos impactos trazidos por estas formas de parcelamento bastante predatórias nos 
municípios metropolitanos onde o controle urbano mostra-se pouco efetivo. 

Por fim, percebe-se que existem instrumentos com grandes potencialidades em todas as escalas que são 
subutilizados ou constantemente modificados para facilitar a ação do mercado imobiliário sobre SGA e 
Caucaia, apenas para tornar o processo legal. A partir daí, conclui-se que esta questão vai muito além dos 
instrumentos legislativos e normativos: é preciso, primeiramente, que uma nova forma de gestão seja 
pensada, uma gestão integrada inter e multiescalar que faça uma efetiva comunicação e que pense o 
espaço como um só, e não fragmentos desmembrados por limites municipais. E por último, mas não menos 
importante, que haja uma imposição maior do estado sobre o mercado de modo a amenizar os impactos 
sobre a população. 
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EL BAIRRO COMO UNIDAD TERRITORIAL DE PLANIFICACIÓN Y DE PROYECTO. PERCEPCIONES 
SOBRE LA CIUDAD DE FORTALEZA-BRASIL. 

EIXO TEMÁTICO: INSTRUMENTOS DA LEGISLAÇÃO E NORMATIVAS 

RESUMO: 
Ao reconstituir criticamente o papel do bairro na prática urbanística contemporânea, este artigo constata que esta 
escala territorial não apenas é suscetível a inconsistências processuais no campo do planejamento, como vem perdendo 
sentido estratégico para o projeto urbano. Este entendimento decorre de uma investigação na cidade de Fortaleza-Ce, 
da qual derivam três constatações: a primeira refere-se às dificuldades técnicas para combinar as ações setoriais nesta 
área; a segunda remete ao problema da sua representatividade social e política; por fim, levantamos a hipótese de que 
há uma crescente diluição do poder socioambiental do bairro, de origem multicausal, mas tendo como princípio comum 
as rápidas mudanças em matéria de políticas sociais, culturais e tecnológicas. 
PALAVRAS-CHAVE: bairro – planejamento e projeto; prática urbanística; Fortaleza-Ce.  

ABSTRACT: 
In critically reconstituting the role of the neighborhood in contemporary urbanistic practice, this article notes that this 
territorial scale is not only susceptible to procedural inconsistencies in the planning field, but also loses strategic meaning 
for urban design. This understanding stems from an investigation in the city of Fortaleza-Brazil, from which three findings 
are derived: the first refers to the technical difficulties to combine sectoral actions in this area; the second refers to the 
problem of its social and political representativeness; Finally, we hypothesize that there is a growing dilution of the socio-
environmental power of the neighborhood, of multiple causes origin, but with a common principle of rapid changes in 
social, cultural and technological policies. 
KEYWORDS: neighborhood - planning and design; urban practice; Fortaleza-Brazil. 

RESUMEN: 
Al reconstituir críticamente el papel del barrio en la práctica urbanística contemporánea, este artículo constata que esta 
escala territorial no sólo es susceptible a inconsistencias procesales en el campo de la planificación, como viene 
perdiendo sentido estratégico para el proyecto urbano. Este entendimiento proviene de una investigación en la ciudad 
de Fortaleza-Brasil, de la cual derivan tres constataciones: la primera se refiere a las dificultades técnicas para combinar 
las acciones sectoriales en esta área; la segunda remite al problema de su representatividad social y política; por último, 
planteamos la hipótesis de que hay una creciente dilución del poder socioambiental del barrio, de origen multicausal, 
pero teniendo como principio común los rápidos cambios en materia de políticas sociales, culturales y tecnológicas. 
PALABRAS-CLAVE: barrio - planificación y proyecto; práctica urbanística; Fortaleza-Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

Reconhecido na teoria e na prática urbanística desde o final do século XIX, o bairro é uma 
recorrência com inúmeras variantes. É curioso, no entanto, que a noção de bairro, nodal para o 
desenho e implementação de um bom número de políticas urbanas, apareça em muitos 
documentos oficiais como uma categoria previamente acatada e pacificada. Tal status, como 
veremos, certamente não corresponde à realidade dos fatos. Esse problema não é novo e tampouco 
se circunscreve somente na esfera das políticas públicas, alcançando inclusive dificuldades na 
formulação de metodologias de análise e monitoramento. 

Consciente de que a construção do que é conhecido como "espaço do bairro" exige uma 
compreensão multidimensional, esta investigação aborda o tema desde uma perspectiva teórica 
integrando ferramentas conceituais e o estudo de caso da cidade de Fortaleza-Ce, de modo a 
alcançar uma compreensão mais ampla do problema. Considera-se, portanto, a perspectiva 
sistêmica de que múltiplas variáveis interagem, simultaneamente e sequencialmente, em mais de 
uma escala urbana. A metodologia da pesquisa contemplou uma revisão da literatura sobre o tema, 
o exame de documentos, planos e projetos locais, entrevistas com técnicos e gestores e, em 
especial, uma avaliação das bases cartográficas oficiais de diferentes organismos públicos. 

Dessa análise derivam três constatações: a primeira refere-se às dificuldades técnicas para combinar 
as ações setoriais no território do bairro, que é considerado uma divisão político-administrativa, 
mas não necessariamente uma área de planejamento e gestão. A segunda refere-se às incertezas 
do bairro como espaço de representação política, havendo dúvidas quanto a correlação entre 
atributos territoriais, dinâmicas sociais e padrões de distribuição dos votos. Por fim, levantamos a 
hipótese de que há uma crescente diluição do poder socioambiental do bairro, de origem 
multicausal, mas tendo como princípio comum as rápidas mudanças sociais, culturais e tecnológicas 
que assolam a sociedade como um todo. Articulando-se teoria e empiria, esses resultados são 
comentados a seguir: 

 

2. SOBRE AS DIFICULDADES CONCEITUAIS E METODOLÓGICAS 

2.1 Da ambiguidade conceitual às imprecisões da delimitação territorial. 

Uma revisão da literatura especializada demonstra que não existe uma definição exata a propósito 
do que é ou como se conforma um bairro. Cada país, e mesmo cada cidade, trata de modo 
diferenciado essa ideia de espaço. Tanto nas investigações acadêmicas, como nas práticas de 
planificação urbana, são comuns as dissonâncias e ambiguidades conceituais. Some-se a isso, os 
problemas decorrentes das imprecisões relativas à sua delimitação territorial. 

No início do século passado, os estudos da Escola de Chicago indicavam dois atributos básicos para 
a compreensão sociológica do bairro, vindo a servir nos termos da concepção de políticas urbanas: 
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o bairro é o refúgio da comunidade e uma unidade autocontida. Este lugar desenvolveria, por 
relações de vizinhança, um tipo de cultura específica ou um modo de vida particular, aquilo que se 
denominou de “comunidade cultural”, definida como os sentimentos, formas de conduta, vínculos 
e cerimônias circunscritas em uma localidade (PARK y BURGESS, 1984). 

A grande ruptura epistemológica da década de 1960 reabriu o debate sobre o bairro, agora sob a 
ótica da valorização do lugar (fenomenologia) ou do seu papel sócio-político (pós-estruturalismo). 
Lynch enfatizou suas características morfológicas, enquanto Jacobs destacou seus valores e 
capacidade de permitir que seus habitantes pudessem se reconhecer e trocar informação. O bairro 
é, assim, o resultado de uma imaginação coletiva, um lugar onde o espaço é negociado pelos 
diferentes grupos que o habitam, operando como uma antecâmara do lar, em práticas de saudação 
e caminhar, em um relacionamento de vizinhança em que pouco a pouco se forja uma identidade 
comum (MAYOL, 2006).  

Lefebvre (1970) questionaria a ideia de unidade autocontida, cuja lógica, segundo ele, vinha de um 
fetichismo da vida comunitária acompanhado de um certo ascetismo cultural. Embora reconhecesse 
o vínculo entre comunidade e território, Lefebvre apenas admitia o bairro como o ponto de contato 
mais acessível entre o espaço geométrico e o espaço social; isso porque o modelo sociológico de 
bairro responderia aos fatos materiais e dados, mas a sua construção como tipo ideal fugiria à 
racionalidade. Bourdieu (1993) vai um pouco além, reconhecendo que o espaço social se traduz no 
espaço físico, mas sempre de maneira mais ou menos confusa, pois é a posse do capital que 
proporciona diferenciadamente a apropriação do espaço físico sob a forma de distribuição de bens 
ou serviços, privados ou públicos. 

Enquanto os estudos acadêmicos apresentam essa diversidade de posicionamentos, a ideologia de 
bairro persiste como uma espécie de “módulo social” ou sociológico, verificável e ratificável em uma 
exaltante aproximação de juízos científicos e éticos. Dito de outro modo, parte do problema da 
ambiguidade conceitual se deve a um consenso velado a propósito da definição de bairro (KENNETT 
y FORREST, 2006), não porque se evite enfrentar a complexidade desta tarefa, mas porque serve a 
políticas urbanas dos mais diversos matizes político-ideológicos: variando desde uma resposta à 
exclusão social, até a uma tática de requalificação econômica do lugar. 

Como resposta à exclusão social, o bairro ajuda a identificar a existência de uma evidente saturação 
de pobreza e desigualdade em zonas de grandes cidades. Neste caso, trata-se de uma comunidade 
autocontida para a qual é possível repensar o desenho das políticas e soluções infraestruturais (em 
especial as ligadas à habitação) centradas no entorno urbano mais imediato. Como resposta à 
requalificação econômica, o enfoque do bairro oferece uma atrativa (e barata?) alternativa para 
promover a valorização imobiliária (gentrificação), adequando o bairro como o território mais 
acessível às demandas do capitalismo global.  

Por outra parte, persistem as dificuldades relativas à delimitação e à classificação tipológica dos 
bairros. O quadro de bairros de uma cidade pode apresentar grande diferenciação física (área, 
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localização, usos e ocupação do solo) e ampla distinção no perfil socioeconômico da população 
residente (ocupação, renda, qualidade de vida, etc.). Não bastasse isso, sua área original pode ser 
modificada no processo histórico, pois está sujeita a políticas de novas territorializações.  

2.2 As insuficiências do bairro como unidade espacial de planejamento. 

No campo das metodologias de informações e análises urbanas, o bairro mantém seu prestígio 
como microunidade territorial para a ação estratégica de desenvolvimento. Isso porque a sua 
demarcação se encontra tradicionalmente associada a aspectos políticos, socioeconômicos e 
culturais. Na prática, nota-se uma grande dificuldade técnica para tornar o bairro em uma unidade 
físico-territorial de referência. Como as áreas dos bairros são muito variáveis, a produção dos 
indicadores espaciais nesta escala traz diversas contrariedades. Primeiramente, há o problema de 
compatibilizar a divisão de bairros com as subdivisões espaciais de informação, dentre as quais os 
setores censitários.  

Há também a exigência de que as unidades espaciais de análise possuam dimensões adequadas 
para a agregação de informações: não muito pequenas para não induzir a fragmentação da leitura, 
nem muito grandes para evitar a “pasteurização” ou diluição dos dados. Vem daí a necessidade de 
se produzir as “unidades espaciais de planejamento”1, uma nova demarcação espacial capaz de 
funcionar de maneira mais lógica, preservando os critérios de homogeneidade estrutural e 
demográfica. Em geral, as UEPs agregam inúmeros bairros, pois são formadas por subdivisão de 
área de jurisdição, como uma administração regional.  

O caso de Fortaleza confirma o resultado dessa revisão inicial. Em uma cidade com fortes diferenças 
socioeconômicas intraurbanas, suas políticas urbanas tendem a confundir o uso, o significado e o 
papel do bairro. Na ausência de uma normativa consistente, seus bairros são delimitados por 
critérios cartográficos confusos, com inconsistências espaciais e falhas processuais2. No plano mais 
técnico, e em linhas gerais, a legislação pertinente aos bairros traz imprecisões relativas aos pontos 
de amarração, principalmente quando se trata dos bairros mais novos e afastados da área central 
(ver figura 1). 

A pesquisa identificou que há mais de uma base de dados alusiva ao mapeamento de bairros, que 
divergem quanto aos limites, área e mesmo a nomenclatura. Essa falta de coerência cartográfica é 
um problema que se estende para além de uma distorção de linhas, pois dificulta a leitura correta 

                                                           
1 As Unidades Espaciais de Planejamento não são uma novidade no Brasil. Desde os anos 1970, este instrumento vem sendo 
empregado com o objetivo de agregar informações socioespaciais para subsidiar a gestão e o planejamento urbanos. Sua 
nomenclatura e configuração variam conforme o município. Belo Horizonte, p.ex., adota as Unidades de Planejamento (UPs) como 
sendo áreas homogêneas e intermediárias entre as administrações regionais e os bairros populares. A cidade de São Paulo concebeu 
as Unidades Territoriais Comparáveis (UTCs) para a produção de indicadores espaciais. 

2 Atualmente, a delimitação de bairro é responsabilidade da Câmara de Vereadores, que aprova e revisa as demarcações conforme 
solicitação popular, e apenas com descrição nominal da poligonal, que não raro contradiz as plantas técnicas dos órgãos técnicos. 
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das individualidades de cada bairro, e por consequência afeta a qualidade das informações para o 
planejamento e a gestão. 

 

Figura 1. Discrepâncias entre as divisões da PMF (bairro) e do IBGE (setores censitários). Fonte: Levantamento dos autores com base nos mapas 
cadastrais da PMF e do IBGE 

 

Em Fortaleza, no início dos anos 1990, houve uma iniciativa no sentido de articular a escala 
territorial do bairro aos setores censitários, que agrega as informações do Censo Demográfico do 
IBGE, e amplamente reconhecida como uma divisão espacial que possibilita a fácil comparabilidade 
das informações estatísticas em séries temporais. A proposta era tornar o bairro uma unidade 
espacial básica para o planejamento urbano3. Mas essa iniciativa não foi adiante, sendo logo depois 
abandonada pela municipalidade. Especulamos sobre essa questão. 

Compatibilizar a delimitação do bairro com um agregado de setores censitários parecia (e ainda 
parece ser) a alternativa técnica e metodológica mais adequada para os fins desejados. Entretanto, 
a colaboração entre as equipes do Município e do IBGE não evoluiu como o esperado, sendo 
interrompida quando a incumbência de criação e revisão de limites dos bairros passou a ser de 
responsabilidade da Câmara de Vereadores. Desde então, há duas bases cartográficas divergentes. 

                                                           
3 PDDU-FOR (1992), Lei Nº 7061, de 16/01/1992. Art.23. § 4 º- O bairro é a unidade física de planejamento e gestão através do 
acompanhamento, controle e avaliação da aplicação da política urbana, a ser utilizada pelo órgão central de planejamento e pelas 
administrações regionais. 
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A falta de unidade entre os dados que traçam as poligonais que determinam uma unidade de bairro 
é um problema que se estende para além de uma incompatibilidade de linhas, pois dificulta a leitura 
correta das individualidades de cada unidade de planejamento, e por consequência impossibilita 
sua articulação com outras escalas de planejamento e gestão, como é o caso das regionais 
administrativas (ver figura 2). 

 

Figura 2. Sobreposição de setores espaciais no município de Fortaleza. Fonte: Levantamento dos autores com base na cartografia oficial da PMF 
e setores censitários do IBGE. 

Mesmo o uso de ferramentas como os sistemas de informações geográficas, não consegue reverter 
esta dificuldade. Isso acontece porque a capacidade analítica embutida nos SIGs é genérica e não se 
baseia na lógica específica de funcionamento do sistema adotado como objeto de estudo. O grau 
de complexidade existente na área de um bairro é muito maior do que as relações de continuidade, 
contiguidade e sobreposição oferecidas pelo SIG e, necessariamente, precisam de uma 
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interpretação teórica e de longas sequências de análises para subsidiar avaliações de alternativas4. 
Nesse sentido, os SIGs mostram-se inaptos para prognósticos de impactos de médio e longo prazos 
(SABOYA, 2000). 

3. EFEITOS DE BAIRRO E GEOGRAFIA DE VOTOS 

O bairro é uma instância espacial representativa daqueles que moram e trabalham nele? Dito de 
outro modo, o bairro é a expressão das hierarquias socioeconômicas e lugar de referência para a 
organização político-institucional? Em caso de resposta positiva, isso seria verdadeiro para todos os 
tipos de bairro? 

Em um estudo já clássico, Pierre Bourdieu (1993) atribui ao território os “efeitos de lugar” (effets de 
lieu), uma espécie de simbolização imposta pela população ali residente, que imprime suas 
características no processo de apropriação do espaço, e que variam conforme a posse de capital 
(social, simbólico, econômico). Objetivados, tais espaços tendem a se sobrepor como estruturas 
mentais, que se reproduzem em oposições constitutivas de um princípio de visão e divisão. Essas 
dicotomias levam a acentuar a estigmatização onde há proximidade entre lugares de densa 
concentração de diferenças. 

A partir do final da década de 1980, diversos estudos brasileiros foram publicados na perspectiva 
teórica dos “efeitos de lugar”, cujas hipóteses associavam condições socioeconômicas ou processos 
culturais à localização geográfica. Essa linha de pesquisa tinha como foco as áreas urbanas em 
situação de precariedade – bairros populares, mas também as comunidades, ocupações 
espontâneas e irregulares – procurando compreender como o local de moradia influenciava a 
formação de redes de sociabilidade ou o acesso a oportunidades. 

Esta abordagem enfatiza o fato de que viver em bairros pobres ou problemáticos afetará as 
perspectivas ou oportunidades de vida em comparação a bairros “melhores”, isto se aplicando 
especialmente à educação, ao crime, à saúde e especialmente à problemática da estigmatização 
(DIETZ, 2002). Tais características do espaço social são encaradas como dadas pela natureza das 
coisas, levando à criação de fronteiras sociais que são percebidas como se fossem naturais. Todavia, 
atribuir a essas relações de poder um efeito de bairro (ou de vizinhança) deve ser visto com 
ressalvas.  

Andrade e Silveira (2013) revisam a literatura nacional sobre essa questão, enumerando trabalhos 
que apontam a dificuldade de se constatar esse efeito de bairro, pois dificilmente teremos todas as 
dimensões ou variáveis mensuradas. Quando se trata de diferentes patamares de comparação 
(variáveis de análise) intervenientes na área do bairro, os efeitos podem ser tanto positivos quanto 

                                                           
4 Saboya (2000) argumenta que através do SIG é possível calcular, p.ex., o caminho mínimo entre dois pontos sobre uma rede de 
caminhos. Entretanto, não é possível medir a acessibilidade. Isso mostra a diferença existente entre as possibilidades de análise 
oferecidas pelo SIG, orientadas à manipulação de dados espaciais e a relações diretas entre eles, e o modo como tais relações 
realmente acontecem. 
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negativos. É possível identificar efeitos positivos e negativos da proximidade entre grupos sociais 
distintos, não havendo a obrigatoriedade de referenciá-los na escala do bairro.  

De modo geral, o que se observa nas áreas homogêneas é a reprodução da exclusão social, 
enquanto nos espaços marcados por grande heterogeneidade, a proximidade física dos grupos 
socialmente distintos vem acompanhada de dispositivos de diferenciação e, portanto, de 
distanciamento social. Sendo assim, as diferenciações não se referem especificamente à 
demarcação de bairros, mas a outras espacialidades (áreas, setores, territórios) em que ocorrem as 
estratégias de identificação e de distanciamento necessárias para que o status social dos grupos não 
seja objeto de dúvida. Ou seja, o estigma e a diferenciação de um exercício de poder e de distinção 
social, encontram-se mais atrelados a um grupo social que a um território.  

Acrescentamos ainda que predominam no mundo contemporâneo, ao lado da volatilidade dos 
fluxos de capitais, os movimentos sociais desterritorializados mediados pelos avanços tecnológicos 
e a revolução das comunicações. Neste cenário, as classes sociais não têm mais a proeminência de 
antes no papel de divisor das lutas políticas. O protagonismo se deslocou para as lutas identificadas 
com o gênero, a raça, a religião, a orientação sexual. Os sindicatos e os partidos políticos perderam 
terreno para esses movimentos e, sobretudo, para o indivíduo multi-conectado. 

Dado este modo, se é difícil estabelecer uma relação intrínseca entre bairro e grupos sociais, 
também parece complicado traduzir o bairro em uma geografia do voto. Em que pese a dificuldade 
de encontrar um conceito único sobre voto geográfico, poderemos resumi-lo da seguinte maneira: 
os estudos sobre geografia do voto tentam verificar padrões na distribuição dos votos em uma 
eleição, de modo a descobrir se existe alguma associação entre atributos territoriais e os votos 
recebidos por um candidato, partido ou coligação5. As regras eleitorais brasileiras, ao combinarem 
sistema proporcional e voto personalizado, produzem resultados imediatos no padrão territorial de 
competição política, marcado profundamente por uma relação clientelista entre os políticos e suas 
bases eleitorais, induzindo a ações legislativas voltadas para políticas de cunho localista, de forma a 
conquistar os eleitores territorialmente estabelecidos.  

Entretanto, isso não se traduz em uma política de bairros. No caso da cidade de Fortaleza é possível 
observar que os dados eleitorais se encontram agregados em zonas eleitorais, cuja espacialização é 
de difícil conciliação com as demais escalas de planejamento e gestão, dificultando inclusive a 
análise de conjuntura por bairro (ver figura 3). Tendo em vista a enorme desigualdade socioespacial 
das cidades brasileiras, alguns estudos preferem considerar a distribuição dos votos por uma 
agregação de “territórios atomizados” (SANTOS, 2015). A categoria território apresentaria 
vantagens analíticas importantes em face da categoria bairro por ser mais neutra e mais precisa na 
identificação do fenômeno da fragmentação urbana e de seus efeitos sociais e políticos.  

                                                           
5 Para dar um exemplo: os atributos territoriais podem ser grau de urbanização, nível de desigualdade e distribuição de renda, grau 
de escolaridade da população daquele local, os quais podem ajudar a perceber quais são as bases sociais por trás da eleição de 
candidatos (SANTOS, 2015). 
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Figura 3. Geografia do voto na cidade de Fortaleza. Fonte: Jornal O Povo, “Diálogos Políticos”, 31/10/2016. 

 

4 A DILUIÇÃO DO PODER SOCIOAMBIENTAL DO BAIRRO 

As rápidas mudanças sociais, culturais e tecnológicas que assolam a sociedade como um todo, e o 
espaço urbano em particular, não levariam a um descompasso entre a aspiração saudosista do 
bairro como refúgio da comunidade ou como unidade autocontida? Nesta investigação, levantamos 
a hipótese de que já se encontra em movimento uma crescente diluição do poder socioambiental 
do bairro, devido sobretudo às disputas de escalas entre as políticas urbanas, em especial, a 
crescente prática de flexibilização do zonning. 

4.1 Políticas urbanas e as disputas de escalas 

Apesar do esforço empreendido pelos planos diretores de última geração no sentido de articular o 
bairro à estrutura da aglomeração, restam incertezas sobre a habilidade desta estratégia possuir 
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uma dimensão corretiva ou compensadora para as desvantagens sociais, econômicas e culturais. 
Entre focar o bairro e a cidade há certamente uma diferença interescalar, mas cuja articulação é 
complexa, sendo que a ação excessivamente centrada no lugar pode levar a uma sobreposição ou 
redundância das ações de políticas públicas, quando não à concorrência ou à discriminação 
(GENESTIER, 1999). A reduzida escala do bairro não corrobora, por exemplo, para resolver o 
conjunto dos problemas ambientais em grande escala como os ciclos de água e a qualidade do ar 
(FARIAS, 2016). 

No contexto neoliberal da globalização, a cidade é afetada diretamente pela formulação de políticas 
urbanas que buscam contraditoriamente a uniformidade da aglomeração e a diferenciação de 
setores urbanos específicos. Em geral, os princípios propostos para uma política de bairros recorrem 
a construções discursivas que a priori atribuem uma capacidade operativa com destaque para a 
proximidade do território. Assim, o bairro é lido como a instância societal de vizinhança onde todos 
devem ser capazes de experimentar concretamente a ordem institucional através dos serviços 
públicos, mas também a força socializadora da vida cotidiana. 

No entanto, para além da discussão sobre o bom enquadramento da intervenção local, outro 
balanço é perceptível entre um pensamento jacobino que valoriza a ação do Estado e a 
macroeconomia como uma possibilidade de solução estrutural para a crise social – da qual a questão 
urbana é percebida apenas como um incidente –, e um pensamento que, pelo contrário, retém 
especificamente a dimensão urbana, focando em nome da urgência uma solução projetual do lugar 
(em geral as áreas sensíveis). Neste último caso, é necessário sublinhar que a abordagem do bairro 
gera expectativas e, consequentemente cobranças e tumultos, motivo que leva os governantes a 
serem cautelosos em adotar políticas para esta escala. 

O fato é que as práticas contemporâneas de planejamento urbano elevaram o bairro a uma escala 
preferencial de projeto, considerando sua superfície como um operador de interações, isto é, uma 
ancoragem existencial que cristaliza intersubjetividade, como o lugar do laço social. Para Genestier 
(1999), a terminologia já se encontra estabilizada e fortemente utilizada nos projetos de bairro, 
sendo possível identificar suas múltiplas conexões em um corpus que liga a vizinhança, proximidade, 
identidade e subjetividade6.  

Destaquemos aqui duas linhagens de projetos de bairro vistos como soluções promissoras para uma 
nova vida em comunidade: a “aldeia urbana”, originária do New Urbanism, e o “ecobairro”, uma 
prescrição tecno-ambiental do urbanismo sustentável. Apesar de sua repercussão mundial, critica-
se tais projetos por seu elitismo social, pois longe de resolverem os problemas estruturais da 
aglomeração, eles se transformariam em novos guetos de burgueses (ou ilhas ecológicas) com 
atenção excessiva à estética e com alto custo operacional, que os torna pouco acessíveis às 
populações de baixa renda.  

                                                           
6 Genestier (1999) argumenta que o bairro como projeto é um território com um status de envasamento no qual é possível cultivar 
as políticas de prevenção (esportes, cultura, mas também de "proximidade" da polícia e da justiça) e de envolvimento (socialização, 
educação cívica, iniciação aos valores da democracia). 
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Além disso, na realidade crua de nossas cidades, seria difícil reunir todos esses ingredientes em um 
mesmo lugar já urbanizado, especialmente se for um distrito típico das periferias urbanas. A 
transversalidade que está no centro da política da cidade exige pensar não apenas o princípio da 
continuidade, mas também as articulações entre os diferentes níveis de escala. Esta é a ambição 
daqueles "projetos territoriais" que não se limitam ao bairro, mas a uma lógica temporal de 
acumulação e de estruturação urbana de longo prazo.  

4.2 A flexibilização do zoneamento urbano contemporâneo 

Expressão emblemática do urbanismo moderno, o zoneamento7 é amplamente aceito e praticado, 
embora continue sendo objeto de severas críticas. A sua grande contradição é aparecer 
simultaneamente como o fator indispensável da boa gestão urbana e como símbolo de efeitos 
contrários à coesão social. O zoneamento pode ser um instrumento paradoxal de equidade 
republicana e solidariedade urbana, mas também um mecanismo que impõe formas distintas de 
discriminação desigual que podem aumentar ou limitar as chances dos setores mais desfavorecidos 
(VIEILLARD-BARON, 2009).  

As críticas ao zoneamento rígido e funcionalmente homogêneo têm levado a uma contínua 
flexibilização8 da norma que se traduz em novas demarcações territoriais transformando o mapa da 
cidade em um puzzle complexo cuja perspectiva representacional é a de se aproximar o mais 
fielmente possível das diferenças socioespaciais. Ao especificar os limites das zonas especiais, a lei 
ajuda a designar os atores interessados e enfatiza a exceção que confirma a regra. Na prática, sua 
multiplicação abre o caminho para cruzamentos com efeitos sobrepostos de regulações zonais, 
levando a interpretações legais inextricáveis. 

Essas zonas de exceção encontram uma nova juventude quando se intenciona alavancar a 
capacidade de suporte (carrying capacity) de um setor, quer no sentido de reivindicar a justiça social 
e o direito à cidade, quer na busca da preservação e equilíbrio ambiental, ou de incentivar a 
dinamização econômica. Sua aplicação explicita o paradoxo de políticas territoriais que afirmam ser 
igualitárias enquanto desenvolvem exceções: zonas especiais enfatizam as fraturas territoriais para 
reduzir fraturas sociais, ambientais e econômicas. 

Constatamos essa ocorrência de zonas de exceção em Fortaleza, mas que em nenhum momento se 
confunde com a divisão oficial dos bairros. A nova fragmentação espacial imposta pelo zoneamento 
flexível responde a outras lógicas que não a do bairro, que parece não ser uma escala representativa 

                                                           
7 Concebido como um dos principais atributos do poder soberano, o zoneamento se refere a cinco domínios distintos e parcialmente 
contraditórios: a aplicação da norma; a regulação; a prescrição e seus vários componentes repressivos; a proteção; e a derrogação 
em nome do patrimônio (VIEILLARD-BARON, 2009). 

8 O Estatuto da Cidade (2001) veio oferecer essa flexibilidade ao todo, reintroduzindo a "mistura" social e urbana, e parece ser a 
própria expressão do retorno do Estado em nome da solidariedade, isto é, a discriminação positiva aplicada ao território, com o 
objetivo de levar o equilíbrio e a justiça socioeconômica. 
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das diferenças, nem possuir um caráter discriminatório suficientemente coeso para se traduzir em 
novos arranjos de contrato social ou regras específicas de uso e ocupação do solo (ver figura 4). 

 

Figura 4. Espacialização de políticas normativas territoriais em Fortaleza. Fonte: Forteleza (2009) e PMF. 

Revelando fronteiras territoriais, a possibilidade de um zoneamento por bairro poderia explicitar o 
testemunho de uma crise maior – a de que as diferenças socioespaciais são também resultados de 
normas diferenciadas – afetando ainda mais a já difícil busca de uma ética de solidariedade nas 
sociedades contemporâneas. Ao contrário dos bairros, as zonas especiais ou áreas sensíveis, 
possuem a vantagem de serem uma abstração espacial cujos limites e prescrições abrem um 
caminho mais fácil para os truques de evasão e derrogação do ente público. 
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5. PARA CONCLUIR: O TEMPO CONTRA O LUGAR 

Quando se investiga o significado e papel do bairro na cidade contemporânea, não é possível 
esquecer as colossais transformações nos modos de vida urbana em uma situação de aceleração 
temporal e multiterritorialidade. As localizações das atividades econômicas se apartaram do uso 
residencial e do espaço de consumo de vizinhança, dando origem a áreas autônomas seguindo 
outras lógicas. A característica da cidade do século XXI não é outra, senão a onipresença maciça do 
tempo contínuo proporcionado pelo uso de novas tecnologias, alterando o ritmo dos seus 
moradores. A cronologia sequencial da cidade, herdeira do fordismo industrial e da oposição 
dia/noite (trabalho/repouso) se dissolve dando lugar à fragmentação espacial, ou ao “espaço 
crítico”, sobre o qual nos falou Virilio nos anos 1990.  

E sendo assim, a relação tempo-espaço se torna uma preocupação central para o planejamento 
(Hagerstrand, Ascher, Virilio), embora o enquadramento do tempo na prática urbanística ainda se 
revele insuficiente, já que persistem as resistências e mesmo a desvalorização da temporalidade nas 
diferentes políticas, planos e projetos implementados na atualidade. O significado dessa situação é 
que será mais e mais necessário desenvolver, em vez de leis, contratos circunstanciais, que tenham 
significado para a mobilização e demandas que se mostram relevantes em um determinado 
momento. Trata-se do “crono-urbanismo” apontado por Ascher (2010). 

Na era da errância e da mobilidade, em que o tempo se sobrepõe ao espaço, dilui-se a 
previsibilidade do poder dos bairros enquanto território de políticas urbanas. As mutações da vida 
social e a variedade de situações tornam cada vez mais difícil pensar o bairro como a comunidade 
autocontida ou como a repetição de práticas rotineiras. Os planejadores e os projetos de urbanistas 
devem, portanto, ser mais abertos, mais flexíveis, mais adaptáveis a práticas variadas e a evoluções 
difíceis de prever. Qual seria, afinal, o papel do bairro em tal contexto? Estaria fadado ao 
protagonismo de políticas locais de desaceleração do tempo? De estratégias do tipo “slow”? 

O planejamento urbano terá que desenvolver soluções que levem em conta uma complexa 
variedade de fatores, em vez de antecipar cenários para uma estrutura pré-definida. Certamente 
torna-se obrigatório reconhecer novos padrões de coerência territorial que levem em conta os 
desequilíbrios socioeconômicos, as exigências e os conflitos de interesse que surgem de 
temporalidades e territorialidades tão dinâmicas. Qualquer que seja a solução, está fora de questão 
abandonar o projeto, mas ele resultará da negociação constantemente repensada de acordo com 
as oportunidades, os atores, a conjuntura. Neste cenário, dificilmente a resposta estará na 
insistência de uma política modelar para bairros urbanos. 
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EL IMPACTO DE LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP: CRECIMIENTO 
URBANO ESPRAIADO, FRAGMENTADO Y EXCLUYENTE 

EIXO TEMÁTICO: INSTRUMENTOS DA LEGISLAÇÃO E NORMATIVAS  

RESUMO: 
A produção do espaço urbano contemporâneo manifesta-se de forma dispersa e fragmentada em diversos contextos 
de cidades mundo afora. No Brasil, desde a década de 1970, com os processos de desconcentração produtiva e 
interiorização da ocupação, verifica-se o crescimento populacional e territorial de várias cidades médias a partir deste 
padrão de produção do espaço urbano, a exemplo de São José do Rio Preto - SP. Este município, nas últimas cinco 
décadas, tem produzido um espaço urbano não apenas espraiado e fragmentado, mas também excludente. Este artigo 
tem como objetivo demonstrar as contradições e inconformidades da legislação urbanística rio-pretense em relação à 
expansão urbana e como esta contribui, junto a demais atuações do poder público municipal, para a indução de tal 
padrão de ocupação urbano. Como metodologia, são analisadas as leis urbanísticas do município desde 1958 (primeira 
Lei de Zoneamento e Parcelamento do Solo de São José do Rio Preto) até as atuais, confrontando seus objetivos com 
suas determinações e estas com as determinações legais de âmbito federal. Analisa-se a evolução da mancha urbana 
nos últimos cinquenta anos dando enfoque ao crescimento do perímetro urbano do município desde o Plano Diretor 
de 2006 até 2016. Verifica-se que o crescimento espraiado, segmentado e excludente da cidade deve-se a atuação 
omissa do poder público municipal, que, através de leis contraditórias e flexíveis, permite a expansão urbana a partir 
da demanda do mercado imobiliário.  
PALAVRAS-CHAVE: legislação urbanística; expansão urbana; São José do Rio Preto - SP.  

ABSTRACT: 
The production of contemporary urban spaces manifests itself in a dispersed and fragmented way in diverse contexts of 
cities around the world. In Brazil, since the 1970s, with the processes of productive deconcentration and internalization 
of the occupation, the population and territorial growth of several medium-sized cities follows this pattern of urban 
space production, as in São José do Rio Preto -SP. This municipality, in the last five decades, has produced an urban space 
not only spreaded and fragmented, but also exclusionary. The purpose of this article is to demonstrate the contradictions 
and nonconformities of Rio-pretense urbanistic legislation about urban expansion and how it contributes, along with 
other actions of the municipal public government, to the induction of such a pattern of urban occupation. As a 
methodology, the urbanistic laws of São José do Rio Preto are analyzed since 1958 (the first Law of Zoning and Land 
Settlement of São José do Rio Preto) to the present, confronting its objectives with its determinations and these with the  
legal determinations of federal scope. The evolution of the municipality’s urban spot in the last fifty years is analyzed, 
focusing on the growth of the urban perimeter from the 2006 Master Plan to 2016. It can be verified that the spread, 
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segmented and exclusionary growth of the city is due to the municipal governenment, which, through contradictory and 
flexible laws, allows urban expansion from the demand of the real estate Market 
KEYWORDS: urbanistic legislation; urban expansion; São José do Rio Preto-SP. 

RESUMEN:  
La producción del espacio urbano contemporáneo se manifiesta de forma dispersa y fragmentada en diversos contextos 
de ciudades mundo afuera. En Brasil, desde la década de 1970, con los procesos de desconcentración productiva e 
interiorización de la ocupación, se verifica el crecimiento poblacional y territorial de varias ciudades medias a partir de 
este estándar de producción del espacio urbano, a ejemplo de São José do Rio Preto - SP. Este municipio, en las últimas 
cinco décadas, ha producido un espacio urbano no sólo espraiado y fragmentado, sino también excluyente. Este artículo 
tiene como objetivo demostrar las contradicciones e inconformidades de la legislación urbanística rio-pretense en 
relación a la expansión urbana y como ésta contribuye, junto a otras actuaciones del poder público municipal, para la 
inducción de tal estándar de ocupación urbano. Como metodología, se analizan las leyes urbanísticas del municipio desde 
1958 (primera Ley de Zonificación y Parcelamiento del suelo de São José do Rio Preto) hasta las actuales, confrontando 
sus objetivos con sus determinaciones y éstas con las determinaciones legales de ámbito federal. Se analiza la evolución 
de la mancha urbana en los últimos cincuenta años centrándose en el crecimiento del perímetro urbano del municipio 
desde el Plan Director de 2006 hasta 2016. Se verifica que el crecimiento espraiado, segmentado y excluyente de la 
ciudad se debe a la actuación omisa del poder público municipal, que, a través de leyes contradictorias y flexibles, 
permite la expansión urbana a partir de la demanda del mercado inmobiliario 
PALABRAS-CLAVE: legislación urbanística; expansión urbana; São José do Rio Preto - SP. 

  

11253



 

INTRODUÇÃO 

Significativas mudanças socioeconômicas, políticas, ideológicas e culturais, influenciadas pelos processos de 
globalização e reorganização do sistema produtivo, rebatem no espaço urbano produzindo vultosas 
transformações que estão a reconfigurar o padrão de espacialidade.  

A configuração tradicional das cidades perde suas características históricas e é substituída por novas 
conformações socioterritoriais mais complexas, caracterizadas pela fragmentação, múltiplas centralidades e 
decadência da supremacia do centro tradicional. Concomitantemete, ocorre a ocupação das periferias 
urbanas por diversas classes sociais, crescimento cada vez mais difuso e indefinição entre os limites urbanos-
rurais (REIS, 2006). 

A expansão urbana extensiva condicionada pela ocupação espraiada do território tornou-se um padrão de 
urbanização presente em várias cidades pelo mundo. No Brasil, as cidades médias têm experimentado esse 
padrão de urbanização de forma ainda mais intensiva que as metrópoles, uma vez que são detentoras de 
maior estoque de terra (SPOSITO et al, 2006). Eclodem relações indistintas entre o urbano e o rural que 
transfiguram a paisagem tradicional do campo e da cidade de modo que, no espaço contemporâneo, se 
fundem em uma mesma estrutura de ocupação do solo.  

Considerando que o espaço urbano é produto do trabalho social (GOTTIDIENER, 1997; VILLAÇA, 2001) e que 
as práticas dos agentes consumidores e produtores desse espaço sucedem com o aporte de um marco 
jurídico regulador, compete ao Estado sintetizar os interesses dos diversos agentes e decidir sobre as 
intervenções territoriais (CORRÊA, 1999). 

No caso dos municípios paulistas, incluindo São José do Rio Preto, as políticas e normas territoriais, de modo 
geral, pouco têm interferido na urbanização das áreas de transição rural-urbana de forma a controlar o 
crescimento urbano horizontal (SANTORO, 2014). Segundo essa autora, a expansão urbana nessas cidades é 
efetivada devido a pouca resistência à mudança de uso rural para urbano.  

Santoro (2014) traça uma periodização histórica dos processos e marcos regulatórios relacionados à 
expansão urbana no Brasil e evidencia a gestão negociada caracterizada pela coalizão dos governos 
centralizadores. Tais agentes estão conveniados com outros agentes privados – quando não se fundem em 
uma mesma figura - e são responsáveis pelas normatizações de controle e planejamento de áreas de 
expansão urbana. O poder público municipal opera, então, através da aprovação de leis e suas suscetíveis 
modificações, anistias de aplicação, flexibilizações e políticas que não exigem seu cumprimento.  

A regulação do território flexível – crescimento de áreas a mercê das pressões do mercado –  é consonante 
com privilégios de agentes individuais em detrimento do interesse coletivo. Essa postura permissiva do poder 
público concebe a formação de um território disperso, fisicamente fragmentado, segregado, repleto de 
vazios intraurbanos e de desigualdades socioambientais (PERA, 2016).  

Dessa forma, faz-se necessário refletir sobre as condutas e práticas do Estado no planejamento da expansão 
urbana e, do mesmo modo, como se consolida tal padrão de expansão. Assim, este trabalho utiliza o caso do 
município de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para ilustrar e discutir sobre a questão. O 
objetivo é demonstrar as contradições e inconformidades da legislação urbanística rio-pretense em relação 
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à expansão urbana e como esta contribui, junto a demais atuações do poder público municipal, para a 
indução da expansão urbana espraiada, segmentada e excludente.  

O primeiro item tratará desse padrão de produção do espaço urbano observado em São José do Rio Preto 
pelo menos desde a década de 1960. Posteriormente, serão analisadas as leis urbanísticas do município (Leis 
de Zoneamento e de Parcelamento do solo, ampliações do perímetro urbano e Plano Diretor) desde a década 
de 1950 até 2016, confrontando-as com a legislação urbanística de âmbito federal (Lei nº 6.766, Constituição 
Federal e Estatuto da Cidade). Na sequência, será feita análise da expansão urbana e do perímetro urbano 
municipal de 2006 (ano de aprovação do Plano Diretor) até 2016. Por fim, discute-se a prática da produção 
urbana em São José do Rio Preto em contraposição ao discurso da sua legislação urbanística e verifica-se de 
que modo as leis urbanísticas e a atuação do poder público municipal contribuem para o padrão de expansão 
urbana espraiado, fragmentado e excludente. 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP E SEU PADRÃO DE PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

Desde a década de 1970, com os processos de desconcentração produtiva e interiorização da ocupação 
ocorridos no Brasil (MATOS e BAENINGER, 2008), verifica-se o crescimento populacional e territorial das 
cidades médias pelo país, a exemplo de São José do Rio Preto - SP. Esta cidade pode ser classificada como 
média não apenas pelo seu porte populacional, 383.490 habitantes1, mas também pelo papel que 
desempenha na rede urbana. Situada a noroeste da cidade de São Paulo, distando desta cerca de 440 km, 
insere-se num eixo de concentração industrial e desenvolvimento tecnológico, constituindo-se, hoje, em um 
dos principais polos industriais, culturais e de serviços do interior de São Paulo. 

Ainda na década de 1960, devido à proximidade de São José do Rio Preto ao principal polo industrial do Brasil 
(São Paulo), o município vivenciou a transição da população, até então de maioria rural, para maioria urbana. 
Nesta década, o crescimento demográfico na área urbana foi de 27% comparado à população da década 
anterior e, no mesmo período, o crescimento da área urbana foi de 70%. A década de 1970 assistiu a um 
crescimento populacional de 45% e a um crescimento territorial da área urbana de 40%. As décadas de 1980 
e 1990 apresentaram um aumento populacional de 54% e 50%, respectivamente, e a expansão física do 
território urbano foi de 63% (1980) e 65% (1990) mediante parcelamento do solo regular, e de 37% (1980) e 
35% (1990) mediante ocupações irregulares2. 

Especialmente a partir de meados da década de 1970, em um contexto de maior regulação pública municipal, 
porém desacompanhada de medidas de fiscalização, a expansão urbana periférica aconteceu principalmente 
de forma irregular, em ocupações tanto voltadas para classes de alta renda como para as de baixa renda. 
Esse tipo de expansão se estendeu por pelo menos duas décadas, com a instalação de múltiplos 
parcelamentos em áreas rurais próximas ao perímetro urbano, desguarnecidos por completo de qualquer 
aporte viário e de serviços públicos.  

Na década de 1980, propaga-se a figura de loteamentos rurais como “chácaras de recreio”, a princípio com 
lotes mínimos de 5000 m². Com o tempo esses lotes passaram a contemplar função de residência principal e 

                                                           
1 População urbana do município de São José do Rio Preto-SP, de acordo com o Censo demográfico de 2010. 
2 Os cálculos demográficos foram baseados no crescimento populacional em relação à década anterior, segundo dados do IBGE. O 

cômputo do território foi efetuado através da expansão da malha urbana (regular e irregular), também por década, a partir do mapa 
de evolução da expansão urbana fornecido pela Secretaria de Planejamento do município de São José do Rio Preto - SP (SEPLAM). 
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foram, em muitos casos, subdivididos em lotes menores. Segundo Bueno (2002), os lotes foram reparcelados 
em lotes de 1000m² e, posteriormente, de 200 m² para abrigar a população migrante inter-regional de baixa 
renda.  

A partir de 1985, o poder público municipal teve importante atuação como loteador implantando 

loteamentos e conjuntos habitacionais destinados a população de baixa renda. Estes, em sua maioria, foram 

localizados nas franjas do perímetro urbano à Norte, sem a anuência de um plano de habitação. Bueno (2002) 

destaca que, na última metade da década de 1980, cerca de 66% da produção de lotes legais foi empreendida 

pelo poder público municipal para atender a população de baixa renda e os outros 34% foram de 

responsabilidade da iniciativa privada que optou por se instalar, sobretudo, na Zona Sul do município. 

Durante as décadas de 1980 e 1990, o poder público municipal alterou a legislação de parcelamento do solo, 
de modo pontual, em várias ocasiões. As emendas na legislação tratavam, primordialmente, do 
desmembramento de lotes, da diminuição das dimensões dos lotes, revogação de leis anteriores, 
alargamento de vias, estabelecimento e prorrogação de prazo, e ampliação do perímetro urbano (AZEVEDO, 
2004). A partir dos anos 2000, a legislação urbanística do município atuará de modo a regularizar as 
ocupações em áreas rurais, transformando-as em áreas legalmente urbanas. 

A Figura 1, a seguir, apresenta o processo de expansão urbana de São José do Rio Preto por década. Verifica-
se que, principalmente a partir da década de 1980, o município apresenta um tecido urbano cada vez mais 
disperso e fragmentado. 
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Figura 1: Evolução da Mancha urbana de São José do Rio Preto. 1923 a 2012.  
Fonte: SEMPLAM, 2015, apud MAIA et al, 2016 
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A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA RIO-PRETENSE E SUA CONTRIBUIÇÃO AO CRESCIMENTO URBANO 
ESPRAIADO, FRAGMENTADO E EXCLUDENTE 

A primeira Lei de Zoneamento e Parcelamento do Solo de São José do Rio Preto foi aprovada em 1958 (Lei 
nº 535/1958) como resultado da proposta elaborada pelo urbanista Eiras Garcia. O plano tinha como objetivo 
a contenção “em níveis civilizados” da especulação imobiliária que escoltava o crescimento territorial urbano. 
Também propunha a ocupação de 80% dos terrenos vagos que estavam localizados nas zonas classificadas 
como “comerciais”. Arantes (1997) aponta que já nessa época a área loteada do município tinha capacidade 
de abrigar mais de cinco vezes a população residente.  

A Lei não estabeleceu áreas passíveis de expansão urbana. O perímetro urbano delimitava apenas a área já 

loteada e não determinava área apropriada à implantação de novos loteamentos. Porém, permitia o 

parcelamento do solo fora da área urbana, estipulando que os novos arruamentos e loteamentos situados 

além do perímetro urbano seriam restritos a lotes de 450 m² e ficariam obrigados a instalar sistema viário e 

infraestrutura de abastecimento de água, esgoto e iluminação; também determinava a destinação de 20% 

da área destes loteamentos para a implantação de equipamentos institucionais, de recreação e lazer (SÃO 

JOSÉ DO RIO PRETO, 1958).  

Assim, essa primeira tentativa de regulação do parcelamento do solo abria brechas para a tomada de decisão 
sobre a expansão urbana pela iniciativa privada. A própria lei mostra-se contraditória, uma vez que estipula, 
como objetivo, a necessidade de combater a especulação imobiliária e, por outro lado, não define 
especificações para a ocupação da área urbana, além de permitir a ocupação fora do perímetro urbano. 

Uma revisão da Lei nº 535/1958 foi aprovada em 1965 com o intuito de regularizar a prática de ampliação 

do perímetro urbano (Lei n° 1143/1965). A nova lei previa algumas especificações para os novos arruamentos 

dispostos dentro do perímetro urbano, como execução de guias, sarjetas, pontes e bueiros, quando 

necessário, além da obrigatoriedade da destinação de 10% de áreas públicas. Entretanto, a lei não clarificava 

sobre a obrigatoriedade do loteador de arcar com a infraestrutura de abastecimento de água e coleta de 

esgoto na área urbana (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 1965). 

Em relação à área não urbana, definida pela Lei n° 1143 como “Zona Agrícola”, ficou permitida a execução 

de “novos arruamentos não agrícola” de forma a possibilitar a implantação de loteamentos na área rural, os 

quais, posteriormente, eram inclusos no perímetro urbano. Para esses loteamentos a Lei definia como 

obrigatoriedade do loteador a execução de toda infraestrutura urbana (inclusive redes de abastecimento de 

água e coleta de esgoto) e repassava ao loteador a definição da zona (residencial ou industrial) onde se inseria 

o empreendimento (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 1965). 

Não obstante, Bueno (2002) expõe que a regulação sobre o parcelamento do solo na cidade de São José do 

Rio Preto só foi efetivada a partir de meados da década de 1970, quando o governo do Estado de São Paulo 

passou a exigir as plantas dos loteamentos aprovadas pelas prefeituras municipais para a obtenção da 

matrícula em cartório. Até essa data, os cartórios de imóveis rio-pretenses facultavam a execução da 

escritura, baseada na descrição do sítio a ser loteado, e os lotes eram comercializados independentemente 

da sua regularidade em conformidade às determinações legais. Assim, a maior parte dos loteamentos eram 

implantados sem qualquer contrapartida urbanística por parte do loteador. 
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Em 1984, a lei de Zoneamento e Parcelamento do Solo foi revisada novamente (Lei nº 3504/1984) com base 
na Lei Federal nº 6.766/1979. Estipulava que o parcelamento de lotes só seria efetuado dentro do perímetro 
urbano, a um afastamento de, no máximo, duzentos metros de área loteada desde que houvesse a 
possibilidade do prolongamento da estrutura viária e da extensão da infraestrutura urbana já consolidada. 
Também previa a destinação de áreas públicas e a exigência de implantação de infraestrutura urbana por 
parte dos loteadores. Entretanto, a Lei não definia áreas passíveis de expansão do perímetro urbano. 

A lei de 1984, assim como a de 1965, permitia loteamentos em áreas rurais (fora do perímetro urbano) na 
figura de “loteamento de chácaras de recreio na zona rural”, a princípio com lotes mínimos de 5.000 m². Ora, 
a Lei nº 6766 não prevê loteamento em área rural e o Sistema Nacional de Cadastro Rural (Lei Federal n° 
5.868/1972) define que a gleba rural mínima deve ser equivalente a 1 ha, ou seja, 10.000 m².  

Apesar das leis de Zoneamento e Parcelamento do Solo de 1965 e 1984 estipularem contrapartidas 
urbanísticas aos loteadores (ainda que pontuais), estas não foram obedecidas em sua plenitude, nem mesmo 
nos loteamentos implantados pelo poder público municipal. Além disso, chama atenção o fato da própria lei 
municipal de 1984 não obedecer às determinações da Lei Federal n° 6766 no que se refere ao parcelamento 
de áreas rurais. 

No início da década de 1990, o poder público rio-pretense, embasado no artigo nº 182 da Constituição 

Federal de 1988, aprovou um conjunto de três leis com o objetivo de organizar a ocupação do território 

municipal: i) a primeira refere-se à instituição do Plano Diretor de Desenvolvimento de São José do Rio Preto 

(Lei Complementar nº 19/1992); ii) a segunda, ao Sistema Viário Básico municipal (Lei Ordinária nº 

5135/1992) e; iii) a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei Ordinária nº 5138/1992). Conforme 

determinações das próprias leis, as duas últimas deveriam estar em consonância com as diretrizes do Plano 

Diretor. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento de São José do Rio Preto tinha como objetivo: 

integrar, viva, eficaz e permanente, as atividades públicas e privadas, procurando minimizar 
os conflitos existentes, representados pelo antagonismo dos interesses privados, que se 
sobrepõe aos interesses coletivos da sociedade e sufocam o poder reivindicatório das 
camadas populares, atendendo às aspirações e necessidades da comunidade e 
promovendo a plena participação da comunidade na vida municipal. (SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO, Lei Complementar nº º 19/1992, Artigo 12.) 

Em relação às diretrizes territoriais, o Plano Diretor previa: 

controlar a expansão da área urbana, desestimulando ociosidade e adensamento atual, com 
a ocupação dos vazios existentes e com a efetiva utilização dos terrenos, respeitada a 
capacidade dos equipamentos e infraestruturas existentes (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, Lei 
Complementar nº º 19/1992, Artigo 18, inciso VIII); 

controlar a ocupação dos vazios urbanos, promover a urbanização e incentivar a ocupação 
das áreas loteadas e ociosas, através da taxação progressiva como Já previsto no Código 
Tributária do Município” (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, Lei Complementar nº º 19/1992, Artigo 
18, inciso XII). 
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O que se nota é que as oitenta e três diretrizes do Plano Diretor são, em sua maioria, inócuas, uma vez que 
não são auto-aplicáveis, necessitando de outras leis para a sua implementação. Assim, o discurso explicitado 
na Lei sobre a prevalência dos interesses coletivos em detrimentos dos individuais torna-se vazio, pois não 
são determinadas medidas e ações para sua aplicação, tampouco foram estabelecidas prioridades, prazos ou 
meios financeiros de efetivá-lo. 

Uma das poucas diretrizes regularizadas foi a instituição do Fundo do Plano Diretor de Desenvolvimento (Lei 
nº 7816/1999), que viabilizaria recursos para a implantação de infraestrutura urbana e construção de 
equipamentos públicos. Entretanto, a origem dos recursos para o Fundo não foi especificada pela Lei, 
tampouco como seria aplicado o montante.  

Além disso, Azevedo (2004) revela que o Plano Diretor não foi discutido com a população local, apesar da 
divulgação pela imprensa da sua elaboração. Não ocorreu a promoção, pelo poder público municipal, de 
audiências, conferências ou debates públicos. Houve, entretanto, a afirmação de uma parceria entre a 
UNICAMP e o município de São José do Rio Preto, pela qual o Instituto de Economia desenvolveu um estudo 
sobre a realidade do município e elaborou um relatório composto de diagnóstico, proposições e ações. 

Em paralelo ao Plano Diretor de Desenvolvimento de São José do Rio Preto, foi aprovada, no mesmo mês, a 
Lei de Parcelamento do Solo (Lei nº 5138/1992). Segundo o objetivo geral da própria Lei, esta deveria estar 
de acordo com os objetivos e diretrizes do Plano Diretor; entretanto, algumas de suas determinações iam na 
contramão não só do PD, mas também da Lei Federal nº 6766/1979: instituiu as figuras de “loteamento 
fechado” e “loteamentos em sistemas de condomínio” que não estavam previstas na Lei nº 6766.  

No início dos anos 2000, houve a tentativa de regularizar as práticas de parcelamento e reparcelamento na 
área rural através da Lei Complementar nº 200/2004. Inicialmente, esses loteamentos eram de “chácaras de 
recreio” e tinham lotes de 5000 m², mas, conforme exposto por Bueno (2002), desde a década de 1990, 
tornou-se comum o reparcelamento, primeiro em lotes de 1000 m² e, depois, em lotes de 200 m². A Câmara 
dos Vereadores aprovou a Lei utilizando como justificativa, inclusive, esse histórico recorrente de 
reparcelamento; entretanto, a Lei foi posteriormente considerada inconstitucional.  

Também visando regularizar a situação de loteamentos fechados, a Lei de Parcelamento foi alterada em 
outros momentos de modo a permitir a permuta de destinação de áreas públicas por investimento em 
infraestrutura, equipamentos públicos e contrapartida financeira. 

Em 2006 foi aprovado a Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável (Lei Complementar nº 224/2006), já 
em consonância às diretrizes do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001). O Plano Diretor coloca 
como um dos objetivos o cumprimento da função social da propriedade e estabelece os seguintes 
instrumentos previstos no Estatuto da Cidade: Parcelamento, edificação e utilização compulsório, IPTU 
progressivo e Desapropriação com pagamentos em títulos; Direito de Superfície; Direito de Preempção; 
Outorga Onerosa do Direito de Construir; Transferência do Direito de Construir. O plano prevê, ainda, a 
elaboração de Planos de habitação de interesse social, de mobilidade, de água, revisão do Código Florestal e 
Revisão da Lei de Parcelamento do Solo de 1992. 

Não obstante, o Parcelamento, edificação e utilização compulsório, IPTU progressivo e desapropriação com 
pagamentos em títulos são difíceis de serem aplicados no município devido ao padrão de expansão urbana 
observado: as áreas se tornam urbanas (ou seja, inseridas no perímetro urbano) à medida que são loteadas 

11260



 

e urbanizadas, conformando uma malha urbana descontínua com múltiplos interstícios rurais. Outros 
instrumentos, como o Direito de Superfície, Direito de Preempção, Outorga Onerosa do Direito de Construir 
e Transferência do Direito de Construir, também não tiveram sua aplicação regularizado pela Lei, sendo 
necessárias leis posteriores para tal.  

Quanto à expansão urbana, o Plano Diretor Sustentável tampouco explícita eixos estruturantes, definições e 
delimitações relativos ao crescimento urbano, nem normas de parcelamento do solo. Determina apenas que 
a Lei de Parcelamento do Solo de 1992 deveria ser revista. Esta já foi alterada pontualmente em várias 
ocasiões, através de leis complementares e decretos; no entanto, não houve uma reformulação integral da 
Lei adequando-a às diretrizes do Plano Diretor. 

EVOLUÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP DE 2006 A 2016 

Uma vez que as leis urbanísticas de São José do Rio Preto não determinam as áreas passíveis de expansão 
urbana, o crescimento do território urbano vem acontecendo, especialmente na última década, mediante a 
aprovação pelo poder público municipal de aumento do perímetro urbano conforme a demanda imobiliária. 
Processa-se a solicitação de ampliação do perímetro urbano pelo empreendedor imobiliário junto à 
Prefeitura, que confere a aprovação e encaminha à Câmara dos Vereadores, para, por meio de novas leis, 
incluir terras/imóveis rurais no perímetro urbano. 

Até 2012, as solicitações de ampliação do perímetro urbano não continham especificações sobre o 
empreendimento, o projeto urbanístico, contrapartidas ou argumentos com justificativas, de modo que as 
leis de ampliação do perímetro urbano anteriores a esta data são compostas apenas da delimitação do novo 
perímetro. A Lei nº 16.549, de novembro de 2012, instituiu a obrigatoriedade de, para solicitação de 
ampliação do perímetro urbano pelo empreender, apresentar-se o projeto do loteamento e suas 
especificações, como traçados viários, divisão dos lotes, reserva das áreas verdes e institucionais, bem como 
a provisão de infraestrutura.   

Assim, desde a Lei nº 16.549/2012, o pedido de ampliação do perímetro urbano é realizado conjuntamente 
com o projeto de parcelamento do solo devidamente ilustrado. A partir daí, o poder público analisa o pedido, 
aponta as devidas objeções e correções, bem como a contrapartida de alienação ou permuta das áreas 
institucionais por montante que será destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável, a 
implantação de infraestrutura em outras regiões da cidade ou construção de equipamentos públicos. Sendo 
aprovado pelo Executivo, o projeto é encaminhado ao Legislativo, que então emite uma lei complementar 
ou ordinária com a inclusão de terras/imóveis rurais no perímetro urbano. 

No período compreendido entre 2006 a 2016, foram emitidas um total de 107 leis de ampliação do perímetro 
urbano. Tais ampliações contribuíram por acirrar ainda mais a fragmentação do espaço urbano de São José 
do Rio Preto, corroborando com a descontinuidade da malha urbana. Essa circunstância explicita o 
descompromisso do poder público municipal referente à responsabilidade de planejar a expansão urbana, 
preterindo ao setor imobiliário a decisão de onde ocupar e como ocupar.  

Deste modo, a produção social do espaço é realizada mediante interesses particulares, enquanto os custos 
da urbanização fragmentada (aumento das distancias, segregação socioespacial, valorização do preço da 
terra e do transporte, entre outros) são arcados pela população como um todo. 
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O Mapa de Evolução do Perímetro Urbano de São José do Rio Preto (Figura 2) assemelha-se a um mapa de 
mancha urbana, tamanha a descontinuidade de seu traçado. A mancha em cinza claro representa a área 
urbana em 2006 e a mancha em cinza escuro equivale a área legalmente urbana em 2015. Este é o resultado 
das 107 leis complementares de ampliação do perímetro urbano emitidos pela Câmara dos Vereadores de 
Rio Preto. 

 

 

Figura 2: Mapa de Evolução do Perímetro Urbano.  
Fonte: SEMPLAM, 2015 apud MAIA et al, 2017. 

 

11262



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de expansão urbana de São José do Rio Preto na última década sucedeu mediante a 
transformação de terra rural em urbana conforme a demanda do mercado, seguindo uma mesma lógica de 
urbanização há pelo menos 50 anos. O histórico do município evidencia que, desde a primeira Lei de 
Zoneamento e Parcelamento do Solo (Lei nº 535/1958), não havia diretrizes e especificações para ocupação 
das áreas urbanas e nem delimitação de áreas de expansão urbana. A expansão então tem sido feita sob 
demanda,  através da ampliação do perímetro urbano de acordo com a necessidade de novos loteamentos. 
Essa tendência seguiu todo o processo de expansão urbana do município até os dias atuais. 

Assim, mesmo depois da aprovação do Plano Diretor de 2006, a expansão da mancha urbana do município 
vem seguindo a lógica dos interesses da iniciativa privada, em contraposição ao discurso do Plano. A própria 
lei de Parcelamento do Solo e de Zoneamento vão na contramão da “carta magna” e estipula outras 
definições distintas dos objetivos e diretrizes contidas no Plano.  

Como resultado, temos um território composto como uma “colcha de retalhos”, todo fragmentado e 
descontínuo. Neste caso, não podemos utilizar o termo de “vazios urbanos” porque, em sua terminologia 
literal, não existem vazios urbanos no território municipal, existem interstícios rurais entre os fragmentos 
urbanos, ou seriam fragmentos urbanos inseridos em área rural? Esta característica inclusive dificulta a 
aplicação dos instrumentos de Parcelamento, edificação e utilização compulsório, IPTU progressivo e 
desapropriação com pagamentos em títulos, cujo objetivo é a contenção da especulação imobiliária. 

O histórico de produção do espaço urbano rio-pretense evidencia a isenção do poder público municipal como 
agente regulador e a permuta na tomada de decisões, que deveria ser realizada na esfera pública, para 
agentes da iniciativa privada. Essa assertiva se insere no contexto de que a expansão territorial das áreas 
urbanas do município de São José do Rio Preto não é pauta integrante das políticas territoriais e não aparece 
nos planos de desenvolvimento urbano empreendidos pelo poder público. Todavia, consideramos aqui que 
a escusa do poder público municipal em regular e planejar a expansão urbana e sua omissão no processo de 
fiscalização é, em si, um ato político de decisão que será alentada pela iniciativa privada.  

Em síntese, podemos descrever a atuação do poder público rio-pretense junto à legislação urbanística da 
seguinte forma:  

a) capitulação do discurso de igualdade e promoção dos interesses coletivos em detrimento dos interesses 
privados mediante a absorção dos objetivos e diretrizes conferidos a nível federal (Constituição Federal e 
Estatuto da Cidade) pelos planos diretores municipais; 

b) anexação dessas diretrizes sem a possibilidade de que elas sejam, de fato, aplicadas. Corrobora com isso 
o fato das determinações das leis de parcelamento do solo e zoneamento não estarem submetidas aos 
objetivos e diretrizes dos planos diretores e, além disso, permitem ocupações em desacordo a leis federais 
(parcelamento da área rural, loteamentos fechados); 

c) não são evidenciadas, espacialmente, as áreas passíveis de expansão urbana. A expansão do perímetro 
urbano acontece conforme demanda de novos loteamentos;  
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d) instalação de conjuntos habitacionais de interesse social em zonas específicas e a implantação de 
infraestrutura urbana também em eixos estratégicos, geralmente onde está situado a elite, contribuindo 
para a afirmação de zonas de pobreza e aumento da segregação socioespacial. 

Todas essas práticas empreendidas pelo poder público rio-pretense orienta a tomada de decisões sobre a 
expansão urbana, onde parcelar e como parcelar para a iniciativa privada. Ou seja, a expansão urbana é 
orientada segundo a demanda imobiliária para atender interesses privados. 
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O ÍNDICE DE DISPERSÃO URBANA APLICADO A UMA POSSÍVEL REGIÃO 
METROPOLITANA 

THE URBAN DISPERSION INDEX APPLIED TO A POSSIBLE METROPOLITAN REGION 

EL ÍNDICE DE DISPERSIÓN URBANA APLICADO A UNA POSIBLE REGIÓN METROPOLITANA 

EIXO TEMÁTICO: INSTRUMENTOS DA LEGISLAÇÃO E NORMATIVAS 

RESUMO: 
O crescimento das aglomerações urbanas em cidades de médio porte dinamiza suas espacialidades territoriais, devido 
aos processos de consumo e as relações de dependência com seus centros urbanos. O objetivo geral da pesquisa é 
verificar o Índice de Dispersão dos 23 municípios do Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE da Produção), 
em relação à cidade de médio porte de Passo Fundo/RS-Brasil, como possibilidade da formação de metrópole. 
Metodologicamente optou-se pela análise da configuração espacial urbana, denominado o Índice de Dispersão, 
desenvolvido por Bertaud e Malpezzi (2003), como forma de verificação da condição de metropolização. Os resultados 
obtidos revelam a possibilidade de metropolização da Região de Passo Fundo, e a relevância de estudos baseados na 
Dispersão Urbana como forma de potencializar a condição para constituição das novas metrópoles de regiões com 
cidades de médio porte. 
PALAVRAS-CHAVE: Projeto de lei; cidades de médio porte; metropolização; urbanização. 

ABSTRACT: 
The growth of urban agglomerations in medium-sized cities boosts their spatial territories, due to consumption 
processes and dependency relations with their urban centers. The general objective of the research is to verify the 
Dispersion Index of the 23 municipalities of the Regional Development Council (COREDE da Produção), in relation to the 
medium-sized city of Passo Fundo/RS-Brazil, as a possibility of metropolis formation. Methodologically we chose the 
analysis of the urban spatial configuration, called the Dispersion Index, developed by Bertaud and Malpezzi (2003), as 
a form of verification of the condition of metropolization. The results show the possibility of metropolization in the 
Passo Fundo Region, and the relevance of studies based on Urban Dispersion as a way to enhance the condition for the 
constitution of the new metropolis of regions with medium sized cities. 
KEYWORDS: Bill of rights; medium-sized cities; metropolization; urbanization. 

RESUMEN: 
El crecimiento de las aglomeraciones urbanas en ciudades de mediano porte dinamiza sus espacialidades territoriales, 
debido a los procesos de consumo y las relaciones de dependencia con sus centros urbanos. El objetivo general de la 
investigación es verificar el Índice de Dispersión de los 23 municipios del Consejo Regional de Desarrollo (COREDE de la 
Producción), en relación a la ciudad de mediano porte de Passo Fundo / RS-Brasil, como posibilidad de la formación de 
metrópolis. Metodológicamente se optó por el análisis de la configuración espacial urbana, denominado el Índice de 
Dispersión, desarrollado por Bertaud y Malpezzi (2003), como forma de verificación de la condición de 
metropolización. Los resultados obtenidos revelan la posibilidad de metropolización de la Región de Passo Fundo, y la 
relevancia de estudios basados en la Dispersión Urbana como forma de potenciar la condición para la constitución de 
las nuevas metrópolis de regiones con ciudades de mediano porte. 
PALABRAS-CLAVE: Proyecto de ley; ciudades de tamaño mediano; metrópolis; urbanización. 
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INTRODUÇÃO 

O crescimento das cidades do século XX, para Tsugawa (1982), Ramos e Roca (2015), Dadon e Oldani (2017) 
e Ranagalage, Estoque e Murayama (2017), deve-se ao aumento do processo de metropolização em escala 
mundial. Segundo Dadon e Oldani (2017) e Ranagalage, Estoque, Murayama (2017) e Bailly (2018), desde 
1950, os ambientes urbanos sofreram mudanças que proporcionaram consequências relacionadas ao 
crescimento das periferias metropolitanas, expansão urbana e urbanização em ambientes rurais.  

Esses novos espaços urbanos, adensados pelo processo de metropolização das cidades, comandam o 
funcionamento da economia regional (ZÉRAH, 2009; TOMÁS, 2016; ARSHAD; HU; ASHRAF, 2018). Nesse 
sentido, Alves (2012), Moura (2012) e Dadon e Oldani (2017) enfatizam que a metropolização latino-
americana do início do século XXI tornou-se facilitada pela abrangência dos meios de comunicação e de 
informação e pela funcionalidade em dimensão regional das metrópoles urbanas. 

No Brasil, a Legislação Federal normatiza a metropolização, principalmente por meio do Estatuto da Cidade, 
aprovado pela Lei nº 10.257, de julho de 2001. Desta forma, o Estatuto da Cidade representou um avanço, 
ao criar um conjunto de normas e de diretrizes gerais para desenvolvimento de políticas urbanas em áreas 
metropolitanas (BRASIL, 2001).  

Especificamente, sobre metropolização, o Estatuto das Cidades (BRASIL, 2001) trata as regiões 
metropolitanas como aglomerações urbanas e microrregiões, instituídas por lei complementar estadual. 
Apesar disso, deixa uma lacuna sobre as questões acerca das regiões metropolitanas. 

No entendimento de Viganò et al. (2017), Bitterli et al. (2017) e Ranagalage, Estoque e Murayama (2017), a 
metrópole constitui-se por ser um centro urbano, capaz de prestar serviços para outras cidades que 
fizerem parte do seu raio de abrangência. Conforme Sanfelici (2016), a metropolização é considerada como 
um fenômeno de crescimento de uma cidade central, com outras cidades no entorno numa relação de 
dependência com a cidade sede, formando assim, a metrópole. Com isso, forma-se a região metropolitana, 
com suas vantagens de políticas urbanas, juntamente com agentes envolvidos para a transformação e 
gestão dos espaços urbanizados (SANFELICI, 2016). 

Esses espaços urbanizados que compõem a região metropolita ao serem classificados por um determinado 
índice de dispersão, que considera a área central da cidade sede pelo Centro de Comércio e Serviços (CCS), 
em relação a uma determinada dispersão (HOLANDA et al., 2015). Nessa relação, Bertaud, Malpezzi (2003), 
Bertaud (2013) Holanda et al. (2015) e Tavares (2016), com isso, viabiliza-se o desenvolvimento dos eixos e 
das conectividades como estruturadores do território em diferentes escalas, relacionados com base no 
centroide (eixo geográfico) de cada município em relação ao CCS, que interagem com as aglomerações de 
pessoas, comércios e serviços de uma região metropolitana. 

Ao abordar as formas de distribuição de renda nas metrópoles, Brandão (2017) reforça a integração, ou 
seja, as metrópoles são sistemas urbanos complexos com uma alta densidade demográfica e com um forte 
e complexo sistema econômico, político e social. Disso deriva sua pluralidade e a integração com 
infraestruturas intrinsicamente interligadas pelas formas físicas e pelos contextos econômicos, em que 
deve ser considerada a densidade de articulações, alta mobilidade espacial e naturalmente complexas, em 
razão de suas diferentes formas estruturais, determinantes para constituírem a infraestrutura do território 
metropolitano (BRANDÃO, 2017). 
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Ao considerar as expansões urbanas em regiões metropolitanas, Moura (2002-2012) enfatiza a necessidade 
de incorporar as pequenas e as médias cidades, em estudos integrandos das malhas urbanas. O que 
possibilita, segundo Bertaud e Malpezzi (2003) e Bertaud (2013) avaliar as potencialidades de uma 
determinada cidade com características de metrópole em relação aos índices de dispersão em cidades 
populosas, sendo que ao aplicar este índice para cidades médias, neste caso, tendo como cidade sede 
Passo Fundo, isso poderia definir suas características de metrópole? 

Nesse sentido, Passo Fundo se caracteriza, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
como uma cidade de médio porte, totalizando 180.364 habitantes, segundo dados das malhas digitais 
(IBGE, 2018). Consequentemente, em 05 de fevereiro de 2015, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul/RS – Brasil recebeu o projeto de Lei (PLC 18/2015), com a proposta de metropolização da 
região de Passo Fundo como cidade sede dos 23 municípios, pertencentes ao Conselho Regional de 
Desenvolvimento (COREDE da Produção). 

Essa proposta de metropolização considera a urbanização e o desenvolvimento da cidade de Passo Fundo e 
da região do COREDE da Produção, com arranjos que compõem as cidades, juntamente com a análise dos 
dados fornecidos pelo censo 2010 (IBGE, 2018), demonstram que as aglomerações urbanas e suas relações 
econômicas, sociais e culturais podem exercer papel significativo para o entendimento dos movimentos 
pendulares, sobre o fluxo de pessoas, que integram os 23 municípios e viabilizam ou não a metropolização. 

O objetivo geral deste artigo é verificar o Índice de Dispersão dos 23 municípios que correspondem ao atual 
Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE), em relação à cidade de médio porte de Passo Fundo/RS-
Brasil, e que justificariam a formação de uma metrópole. Para a realização deste estudo, visou-se o 
atendimento dos seguintes objetivos específicos: alocar aportes teóricos de acordo com os objetivos 
propostos; aplicar o Índice de Dispersão para a região composta pelos municípios integrantes do COREDE; 
verificar a potencialidade desta região como condição de metrópole. 

Os resultados potencializados neste artigo possibilitam fundamentar a importância do Índice de Dispersão, 
para que os setores públicos possam avaliar as potencialidades de metrópole em cidades de porte médio. 
Possibilitando, sugestão de possíveis políticas públicas de metropolização que venham a exigir a verificação 
dos Índices de Dispersão como um dos critérios para escolha de cidades médias, com características de 
metrópole.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A cidade de Passo Fundo totaliza uma área de 783.421 km² do território brasileiro, tem população 180.364 
habitantes de acordo com as malhas digitais do último censo de 2010 e uma população estimada para 2018 
de 198.899 habitantes, com uma densidade demográfica estimada de 253,88 hab/km², que estão 
distribuídos em 61.808 domicílios particulares (IBGE, 2018). A cidade apresenta características de intenso 
movimento em relação aos serviços prestados na área de saúde, comércio e educação para a região norte 
do Rio Grande do Sul.  

A configuração espacial, ao considerar a cidade de Passo Fundo como metrópole, baseou-se nos 23 
municípios do Estado do Rio Grande do Sul, destacados pelo COREDE da Produção, quais sejam: Almirante 
Tamandaré do Sul, Carazinho, Chapada, Coqueiros do Sul, David Canabarro, Gentil, Mato Castelhano, Nova 

11271



 

Alvorada, Passo Fundo, Santo Antônio do Palma, São Domingos do Sul, Vila Maria, Camargo, Casca, Ciríaco, 
Coxilha, Ernestina, Marau, Muliterno, Nova Boa Vista, Pontão, Santo Antônio do Planalto e Vanini, 
representados na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Mapa dos 23 municípios pertencentes ao COREDE da Produção. 

Fonte: Adaptado do banco de dados do IBGE (2018). 

Para análise da condição de metropolização, optou-se pelo método de análise da configuração espacial 
urbana, denominado pelo Índice de Dispersão, desenvolvido por Bertaud e Malpezzi (2003), por meio da 
análise de critérios para comparar uma cidade real a uma cidade hipotética de forma cilíndrica, levando em 
conta área e população. A partir desta métrica são ressaltadas, a distribuição da população e as distâncias 
percorridas aos centros comerciais e de serviços. 

Conforme Salvati (2016), a influência da forma urbana é analisada nos modelos de dispersão. Ainda nessa 
linha, estudos como de Silavi et al. (2017) buscam identificar e aplicar métricas na modelagem das formas e 
das propriedades que emergem das cidades. Dessa forma, as influências da dispersão urbana na condição 
de metropolização de uma cidade de porte médio, deve-se segundo Silavi et al. (2017), considerar a 
distribuição espacial da população no espaço urbano. 

Os dados utilizados para a obtenção dos Índices de Dispersão foram obtidos utilizando sistema de 
informações geográficas SIG, para integração e análise. Os quais serão extraídos das seguintes fontes: 
Dados Vetoriais com os limites territoriais são extraídos da base de dados cartográficas do IBGE (2018), 
representado por polígonos com área equivalente e limites de cada um dos 23 municípios; e a População 
de cada município é extraída da base de dados de estatísticas, contidos nos censos demográficos do ano 
2010, realizados pelo IBGE (2018), os quais apresentam a quantificação da população municipal. 

 A partir da compilação dos dados vetoriais, estabelece-se como Centro de Comércio e Serviços (CCS) o 
município de Passo Fundo. Assim, a configuração deste núcleo urbano chamado de “centro”, segundo 
Bertaud e Malpezzi (2003), leva em consideração os atributos de aglomerações de pessoas, comércios e 
serviços, resultado dos processos de crescimento urbano. Para caracterização da situação o CCS, foi 
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representado por um ponto (centroide) nos mapas digitais, localizado com auxílio do software ArcGis 10.1, 
considerando o centroide do polígono equivalente a este município. 

No âmbito da amostra para o cálculo do Índice de Dispersão, foram realizadas de maneira sequencial: 
Localização do CCS de Passo Fundo; Delimitação dos centroides dos polígonos dentro dos limites territoriais 
de cada município, utilizando o software ArcGis 10.1, contendo a população equivalente; Cálculo das 
distâncias do centroide de cada setor urbano ao CCS, utilizando o software ArcGis 10.1 e Microsoft Excel 
2010 para exportação dos dados; e o Cálculo da área resultante em km² do conjunto de municípios 
analisados e delimitação da forma cilíndrica de área equivalente.  

Assim, realizou-se o cálculo do Índice de Dispersão, por meio da aplicação da Equação (1) (BERTAUD; 
MALPEZZI, 2003; HOLANDA et al., 2015): 

                                                                                                               Equação (1)   
                               

Sendo que: ρ = Índice de Dispersão (símbolo correspondente à letra grega ρ “rô”); d = distância do 
centroide de cada setor urbano ao “centro” (CCS); p = população de cada setor urbano; P = população 
urbana total; C = é a distância média dos pontos de um círculo com área equivalente à da cidade (neste 
caso o setor urbano) analisada até seu centro (valor = 2/3 de seu raio, por cálculo integral). Por fim, 
procede-se a conversão dos dados resultantes para a escala de representação, apresentada por (GENOVEZ, 
2002). Tal conversão permite a visualização dos resultados em uma escala de (-1 a +1). Por intermédio da 
fórmula: (2*(Valor observado-Valor mínimo)/(Valor máximo-Valor mínimo))-1.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como resultado, a somatória das áreas equivalentes aos 23 municípios pertencentes ao COREDE Produção, 
representa uma área de 6779,250 Km² e uma população de 341.165 habitantes nos setores urbanos 
analisados. Por este prisma em relação à densidade demográfica (hab/km²), segundo dados do censo 2010 
(IBGE, 2018) no Brasil são 44,64 hab/km², já no estado do Rio Grande do Sul são 37,96 hab/km². Para a 
região do COREDE Produção analisada, obteve-se um resultado de 19,87 hab/km².  

Embora, a inexistência de regiões metropolitanas composta por cidade de médio porte como metrópole, o 
estudo compara que mesmo bem abaixo da média de densidade do Brasil em 2010 (44,64 hab/km²), a 
densidade da Região COREDE Produção (19,87 hab/km²), ainda pode ser considerada resguardando as 
devidas proporções, visto tratar-se de cidades de médio e pequeno porte, porém com características 
econômicas, sociais e culturais que demonstram as interligações entre estes municípios. 

No âmbito da amostra gerou-se os seguintes resultados referentes à distribuição populacional, conforme 
demonstrado no Figura 2. Percebe-se que os municípios de Marau e Carazinho concentram os maiores 
níveis populacionais com distâncias aproximadas entre 30 e 40 km respectivamente. As menores distâncias 
observadas são dos municípios de Ernestina e Coxilha, em torno de 20 km. 
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Figura 2- Distância em km ao CCS da Região do COREDE da Produção. 
Fonte: Autores (2018). 

Convém lembrar que à distribuição populacional, conforme Figura 3, verifica-se que os limites municipais 
de Passo Fundo são margeados em pelo menos sete dos setores urbanos (Carazinho, Coxilha, Marau, 
Pontão, Mato Castelhano, Ernestina e Santo Antônio do Planalto) da amostra. Consideram-se também, ao 
menos dois destes setores urbanos (Carazinho e Marau), com níveis populacionais expressivos que 
recorrem regularmente ao CCS de Passo Fundo, pela sua condição de centralidade em demandas de saúde 
e ensino, amenidades específicas da localização. 
 

 
Figura 3- Mapa da distribuição populacional do COREDE da Produção. 

Fonte: Autores (2018). 

O cálculo do Índice de Dispersão, além da densidade populacional, utilizou-se das áreas em km² de cada 
município e suas distâncias ao CCS. Para tanto, delimitou-se o ponto referente ao CCS de Passo Fundo e os 
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centroides de cada setor urbano e com o auxílio do software ArcGis obtive-se planilhas que possibilitaram 
as métricas de distância a cada setor urbano em relação ao CCS de Passo Fundo.  

De forma representativa a cidade hipotética, sugerida por Bertaud e Malpezzi (2003) em seu Índice de 
Dispersão, aplicada à área equivalente a região do COREDE da Produção (Figura 3), demonstra a área de 
6779,250 Km² resultante da somatória dos 23 municípios. Sendo que, de forma geométrica a área é 
representada pelo seu Raio (46,4650 Km). De acordo com a fórmula, tal dado deve ser reduzido a 2/3 de 
forma compensatória, considerando que a distribuição populacional não é homogênea e as distâncias não 
são regulares. Desta forma o índice leva em conta a distância média ao centro de gravidade de uma cidade 
cilíndrica cuja base circular seria igual à área e cuja altura será a densidade média da população. 

 
Figura 3- Representação geométrica da Área analisada. 

Fonte: Autores, 2018. 
 

De posse dos dados para aplicação da fórmula, por meio da Equação (1), descrita na metodologia, obteve-
se o Índice de Dispersão para a região do COREDE da Produção. A partir da aplicação da fórmula, os 
resultados foram convertidos considerando a escala de representação adotada conforme modelo 
apresentado por Genovez (2002). De acordo Genovez (2002), este processo de conversão dos dados em 
uma escala de (-1 a +1), possibilita uma melhor visualização dos resultados obtidos no âmbito da amostra 
(Figura 4).  

A partir dos resultados, dentro da escala de representação, verifica-se o maior índice de Dispersão para o 
município de Carazinho (+1,00), já, a cidade de Coxilha apresentou o menor Índice de Dispersão (-1,00). 
Considerando que o município de Carazinho é o mais populoso (59,3 mil habitantes) no âmbito da amostra, 
e o centroide acusou uma distância ao CCS de Passo Fundo de 40,4 Km, confirma a sua condição dispersa 
ao CCS. Em relação à Coxilha, temos 2,2 mil habitantes a uma distância de 20,1 Km, representando 
aproximadamente metade da distância apresentada por Carazinho, porém com menos de 4% da população 
em relação ao mesmo município. Outro importante dado levantado nesta pesquisa é em relação ao 
município de Marau, que apresentou um Índice de Dispersão de (-0,19), em se considerando sua 
proximidade ao CCS (27,4Km) produz um modelo de regionalização do dia-dia, que se desenham por 
vínculos diários separados por longos espaços vazios. No entanto, as cidades de Chapada e Casca obtiveram 
Índices de Dispersão intermediários de (-0,50 e -0,60) respectivamente. Em relação ao restante da amostra 
(18 municípios) os valores oscilaram entre os menores Índices obtidos de (-0,78 e -0,99), somados 
representam 65,1 mil habitantes. 
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Figura 4- Índice de Dispersão do COREDE da Produção. 
Fonte: Autores, 2018. 

Os resultados subtraindo a cidade de Passo Fundo, considerada o CCS, distribuíram-se da seguinte forma: 
dois municípios com valores elevados de Dispersão, dois municípios com valores intermediários e 18 
municípios com valores baixos de Dispersão Urbana. Entretanto, se somadas às populações dos dois 
municípios com maiores valores de Dispersão, tem-se 95,7 mil habitantes, representando 28% do total da 
amostra, contra 65,2 mil habitantes que constituem os valores de baixa Dispersão. Se deduzida da amostra 
a população do CCS (180,364 mil hab.), esse percentual passa ter uma representatividade real de 59%.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise abrange os municípios da Região COREDE da Produção, na qual a cidade de Passo Fundo exerce 
forte influência pela sua condição de centro urbano, que se denomina pelo seu Centro de Comércios e 
Serviços - CCS. A partir dos resultados obtidos com a aplicação da metodologia, verifica-se que os estudos 
de Dispersão Urbana revelam novas configurações entre cidades de pequeno e médio porte e as 
modificações nas dinâmicas das relações que podem criar uma mobilidade constituída pela apropriação do 
espaço urbano e a capacidade de adaptação tanto dos moradores urbanos quanto rurais, nas atividades 
econômicas, sociais e culturais, entre outras encontradas em centros urbanizados, contribuindo com os 
processos de metropolização.  

Neste contexto, os valores de baixa Dispersão, constituem a grande maioria dos municípios, no entanto, 
sob o ponto de vista da dispersão dois municípios representam 59% da população e refletem os maiores 
Índices de Dispersão da amostra. Por este prisma percebe-se a possibilidade de metropolização da Região 
de Passo Fundo, e a relevância de estudos baseados na Dispersão Urbana como forma de potencializar a 
condição para constituição das novas metrópoles de regiões com cidades de médio porte.  
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PARTICIPAÇÃO POPULAR E DECISÃO POLÍTICA: UMA CRÍTICA A 
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO PODER PÚBLICO  

POPULAR PARTICIPATION AND POLITICAL DECISION: A CRITICISM THE ABSENCE OF JUSTIFICATION 
OF THE PUBLIC POWER  

PARTICIPACIÓN POPULAR Y DECISIÓN POLÍTICA: UNA CRÍTICA AUSENCIA DE JUSTIFICACIÓN DEL 
PODER PÚBLICO 

EIXO TEMÁTICO: INSTRUMENTOS DA LEGISLAÇÃO E NORMATIVAS 

RESUMO: 
A efetividade do ideal de democracia, ou seja, um governo genuinamente popular insere-se como um dos graves 
problemas na conformação do espaço urbano, agudizado pelo fato de serem as cidades o ambiente prevalente da vida 
social, marcado por grande complexidade e pelos dilemas inerentes. Na configuração política administrativa da 
sociedade brasileira, papel destacado foi atribuído ao ente municipal, especificamente quanto à autonomia de dispor 
sobre a ordenação territorial, regulando as atividades antrópicas, inclusive e especialmente a relação da sociedade 
com o poder, seja através do Estado, seja de forma direta pela via da participação popular. O Direito Urbanístico 
brasileiro apesar dos princípios constitucionais e legais apresenta uma grave deficiência: a falta de devolutiva por 
parte do poder público às manifestações diretas da população, eis o objetivo do estudo. Através de revisão 
bibliográfica, são abordados conceitos fundamentais sobre a democracia, suas formas e mecanismos, bem como 
aspectos que afastam o caráter participativo no processo de decisão, falha que é suprida pelo “relatório de 
ponderação”, instrumento presente no Direito português, que obriga o poder público a responder de forma 
fundamentada a todos os encaminhamentos feitos pelo povo. 
PALAVRAS-CHAVE: democracia; participação popular; Estado; justificativa.  

ABSTRACT: 
The effectiveness of the ideal of democracy, that is, a genuinely popular government, is one of the serious problems in 
the conformation of urban space, exacerbated by the fact that cities are the prevailing environment of social life, 
marked by great complexity and inherent dilemmas. In the administrative political configuration of the Brazilian 
society, a prominent role was attributed to the municipal entity, specifically regarding the autonomy of disposing of 
territorial order, regulating anthropic activities, including and especially the relation of society to power, whether 
through the State or through popular participation. Brazilian Urban Law, despite constitutional and legal principles, 
presents a serious deficiency: the lack of devolution by the public power to the direct manifestations of the population, 
this is the purpose of the study. Through a bibliographical review, fundamental concepts about democracy, its forms 
and mechanisms, as well as aspects that distance the participatory character in the decision process are addressed, a 
failure that is supplied by the "weighting report", an instrument present in Portuguese Law, which obliges the public 
power to respond in a grounded manner to all the referrals made by the people. 
KEYWORDS: democracy; popular participation; State; justification.   

RESUMEN: 
La efectividad del ideal de democracia, es decir, un gobierno genuinamente popular se inserta como uno de los graves 
problemas en la conformación del espacio urbano, agudizado por el hecho de ser las ciudades el ambiente prevalente 
de la vida social, marcado por gran complejidad y por los dilemas inherentes . En la configuración política 
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administrativa de la sociedad brasileña, papel destacado fue atribuido al ente municipal, específicamente en cuanto a 
la autonomía de disponer sobre la ordenación territorial, regulando las actividades antrópicas, inclusive y 
especialmente la relación de la sociedad con el poder, sea a través del Estado, forma directa por la vía de la 
participación popular. El Derecho Urbanístico brasileño a pesar de los principios constitucionales y legales presenta una 
grave deficiencia: la falta de devolución por parte del poder público a las manifestaciones directas de la población, es 
el objetivo del estudio. A través de revisión de la literatura, se cubren los conceptos básicos de la democracia, sus 
formas y mecanismos, así como los aspectos que mantienen el carácter participativo en la toma de decisiones, el 
fracaso que se suministra en el informe "ponderación", este instrumento en la legislación portuguesa, que obliga el 
poder público a responder de forma fundamentada a todos los encaminamientos hechos por el pueblo. 
PALABRAS-CLAVE: democracia; participación popular; Estado; justificación. 
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INTRODUÇÃO 

O fenômeno urbano desafia tanto para a reflexão teórica quanto a ação prática. As crises, impasses e 
desafios envolvendo a temática das cidades obriga as ciências (e sistemas tradicionais do saber, 
compartimentados em disciplinas) a renunciar às suas especificidades e se abraçarem em torno desse 
multifacetado, complexo e intrincado objeto: o urbano. 

No presente estudo não se considera apenas a dimensão normativa, pois não é possível abordar o assunto 
da legislação, seus instrumentos e normativas sem considerar aspectos econômicos, políticos, filosóficos 
etc. Entretanto, a partir de levantamento bibliográfico sobre conceitos fundamentais como democracia e 
também pela perspectiva de comparação (direito comparado), recorrendo a sites, se desnuda o caráter 
antidemocrático e refratário ao diálogo do poder público brasileiro. Pelo contraste da teoria e do panorama 
da legislação brasileira sobre urbanismo, especialmente diante do instrumento da legislação portuguesa – o 
relatório de ponderação, se objetiva verificar a incompletude do arcabouço normativo pátrio no que tange 
à conformação das cidades. 

Pelo relatório de ponderação, as entidades públicas lusitanas responsáveis pela elaboração, alteração, 
revisão, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial estão sujeitas ao dever de ponderação 
das propostas apresentadas, bem como de resposta fundamentada aos pedidos de esclarecimento 
formulados. 

Já, no Brasil, a inexistência de qualquer devolutiva por parte do poder publico brasileiro expõe a 
inconsistência do modelo nacional, incapaz de sequer responder às manifestações diretas dos populares. 

O presente estudo reúne conceitos básicos sobre aspectos destacados da cidade, com ênfase na dimensão 
normativa, com elementos que permitam inferir sobre a postura do Estado diante da fundamental 
participação popular na conformação do espaço urbano. O povo não pode (e não deve – conforme a ordem 
jurídica) ser apenas objeto das políticas públicas urbanas, mas sim seu determinante e de modo direto. 

Refletir sobre indução e induzido nas políticas públicas urbanas demanda uma concepção dialética que 
admita uma unidade conflituosa entre sociedade política (Estado) e sociedade civil (povo). Como forma 
festejada de composição desse duplo processo, eis a democracia. Todavia, inexiste uma fórmula de regime 
político que garanta a composição e conciliação definitiva entre os fatores. A problemática reside na 
soberania popular bloqueada e, pior, pela postura do próprio poder público.   

O caráter interdisciplinar das questões envolvidas e respostas devidas à sociedade brasileira em suas 
demandas atávicas impõe o desafio de uma abordagem multifacetada e integrada (integradora) do 
fenômeno urbano. 

Primeiramente, corrobora-se o dito por Velho (1975, p. 65): “desde pelo menos, Durkheim e Mauss, os 
antropólogos tem-se preocupado com sistemas de classificação. Como os indivíduos em sociedades ou 
grupos sociais específicos ordenam e sistematizam o seu mundo social e natural.” Assim, um esforço 
intelectual que apreende ou representa a realidade por meio de sistemas tem na categorização algo 
bastante importante. Verificar que categorias são empregadas, como se relacionam e hierarquizam, e, 
sobretudo os princípios que informadores de determinada organização é uma forma de abordagem. 
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Através de revisão bibliográfica são delineadas algumas categorias fundamentais para o estudo de como o 
poder público se posiciona perante a participação popular como expressão da democracia direta (como 
prescrito pelo ordenamento jurídico pátrio, notadamente pelo Direito Urbanístico). 

Como dito, o universo humano contemporâneo situa-se em um ambiente (meio) urbano, em uma 
sociedade complexa, ostentando características comuns e também heterogêneas.  

A compreensão das dinâmicas que caracterizam a cidade, quer seja na dimensão de sua produção, quer 
seja nos seus aspectos econômicos (notadamente de consumo de bens e serviços), pedem que a análise se 
faça com interdisciplinaridade. O imperativo de se compreender a cidade em suas dinâmicas e processos 
resulta das transformações gritantes por que passam tais ambientes, sobremodo após a Revolução 
Industrial (transição do capitalismo mercantil para sua etapa industrial) e mais aceleradamente com a 
mundialização dos mercados e o rearranjo da geopolítica inaugurado em meados da década de 1970 e tão 
pronunciado após o fim da década de 1990 (globalização, sob a égide da financeirização). 

Como afirma Otero (2017, p. 1), a gênese dos estudos sobre a cidade deu-se em decorrência de uma crise 
(a epidemia de cólera em Londres de 1854 e os aspectos sanitários implicados), pelo que o planejamento 
urbano é tido como produto direto das mudanças do ambiente econômico e social de fins do século XIX. Tal 
qual no mundo, o Brasil começa a normatizar o fenômeno urbano (com códigos de obras e edificações, 
ações urbanas etc.) com a preocupação sanitarista nos nascentes centros urbanos em fins do século XIX e 
início do XX. 

No esforço de entender a cidade, inicialmente se admite que a sua produção, consumo, desenvolvimento e 
regramento condicionam e são condicionados pelas atividades e relações estabelecidas no seio social. 
Assim já reconheceu Lefebvre (1969), para quem a cidade teve seu valor de uso transformado em valor de 
troca após a industrialização, gerando o conflito entre a sociedade de consumo e o fato urbano; integrando 
todos os elementos urbanos, a prática social que tem no consumo de objetos o seu fim, consome a própria 
cidade.  

Para Harvey (1982, p. 8-9), o espaço urbano, materializado na questão da terra e aspecto locacional é 
“condição de vida para a força de trabalho, da mesma maneira que é uma condição de produção para o 
capital”.  Por evidente, as questões econômicas impactam muito fortemente todas as demais. 

Segundo Marx (2015), é na produção social da existência humana que se produzem relações determinadas, 
necessárias e independentes da própria vontade, relações de produção que correspondem a um 
determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de 
produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual se eleva uma 
superestrutura jurídica e política e à qual correspondem determinadas formas de consciência social. Enfim, 
o modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em 
geral, inclusive os aspectos jurídicos (compreendendo o Direito Urbanístico ou mesmo o Direito à Cidade). 

Para Marx (2015) as relações sociais (nelas inserido o seu palco por excelência, a cidade) não podem ser 
compreendidas por si mesmas, nem pela dita evolução geral do espírito humano (concepção idealista, 
encontrável em Hegel), mas, inserem-se nas condições materiais de existência, assim as questões 
fundamentais remetem à economia política. Sendo o Direito fruto da atividade política, ambos são 
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determinados pelas condições materiais (econômicas, infraestruturas), assim, o rearranjo do modo de 
produção capitalista condiciona o destino que será dado ao espaço urbano. 

A democracia pelo aspecto conceitual e também como prática política demanda maiores 
aprofundamentos, notadamente em seu aspecto substantivo de participação popular direta na 
determinação (não apenas, mas também) normativa da sociedade. Sociedade esta de caráter 
eminentemente urbano. Basta referir Colenci e Oliveira (2015, p. 12): “a promoção da participação assume-
se como um dos instrumentos que estruturam o princípio da sustentabilidade, princípio estruturante do 
direito brasileiro” para que se afirme ser a participação popular um imperativo do sobreprincípio 
democrático. Desse modo, ao Estado (em todas as funções e escalas) urge promover o exercício do poder 
de forma direta pela população.  

A compreensão de instrumentos da legislação e normativas revela o papel do Direito de institucionalizar 
relações sociais através da atuação do Estado, mas não só. Hodiernamente, a exclusividade do Estado em 
definir os padrões de comportamento – inclusive das e nas cidades – não deve imperar.  

No contexto da cidade, inúmeros dispositivos normativos preveem a necessária participação popular, 
sobretudo nos arts. 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 e sua regulamentação infraconstitucional, a 
Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – o Estatuto da Cidade. Notadamente nos processos de aprovação e 
revisão do Plano Diretor, o povo deve manifestar-se direta e espontaneamente, ao que o poder público 
deve mostrar-se sensível, receptivo e, mais, indutor e garante dessa participação efetiva, tudo a fim de que 
a política urbana espelhe os interesses sociais e através do cumprimento das funções sociais das cidades a 
coletividade caminhe para o bem comum. 

A despeito das determinações constitucionais e legais, notória a ausência de participação popular real na 
definição das políticas públicas municipais. Assim, percorre-se pela teoria remontando conceitos essenciais 
a democracia, primeiramente com destaque para aspectos da realidade brasileira e depois para a 
abordagem das tipologias da democracia com ênfase na transição da democracia representativa (eletiva) à  
direta (com deliberações tomadas pela própria população). Segue-se com a análise do Direito Urbanístico e 
suas prescrições quanto aos instrumentos de participação popular em contraste com a recalcitrância do 
Poder Público. 

Em finais considerações, conclui-se que a postura do poder público (Estado) inclina-se para alijar a 
participação popular no exercício do poder político, tanto pela via de ação quanto pela omissão. Ademais, 
dentre as formas omissivas de comportamento dos entes públicos, com gravidade e profundidade está a 
negação de supostos, das bases e condições inerentes ao desenvolvimento social igualitário e consciente – 
ambiente necessário para qualquer prática democrática. Igualmente a negação de direitos através do 
descumprimento/desatenção às funções sociais das cidades.  

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

Aspectos da democracia brasileira 

As heterogeneidades e desequilíbrios no espaço são particularmente evidentes e se revelam em múltiplas 
escalas no Brasil. Como observa Otero (2017, p.2), as desigualdades são verificáveis por todos os prismas, 
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notadamente o econômico, cujo crescimento privilegiou algumas regiões do país em detrimento de outras 
tantas, cuja estagnação produtiva leva à crise em todos os demais setores. Focando na observação urbana, 
nítida a desigualdade nos territórios das cidades, caleidoscópio socioeconômico em que convivem opulenta 
e portentosa riqueza com abissal e violentíssima miséria. 

Os problemas urbanos afetam desigualmente os desiguais. As lógicas (hegemônicas desde a 
industrialização e acentuadas após a globalização) que entendem o urbano como mercadoria negam o 
direito fundamental à cidadania que tem na cidade o ambiente (meio, locus) de seu exercício ou negação.    

A cidade, como ensina Lefebvre (1969), é o centro de todas as aspirações e conflitos do ser humano 
moderno, assim, a análise da cidade é essencial para compreender a totalidade do mundo atual. O estudo 
das cidades é revelador dos efeitos (bons e ruins) para o devir humano, fazendo emergir o direito à cidade 
ou o moderno Direito Urbanístico. 

O Direito Urbanístico como ramo do Direito, na sua concepção atual, deve ser fruto da atividade política 
democrática (ao mesmo tempo em que a assegura), ensejando algumas considerações sobre a tão 
propalada democracia, com ênfase em seus fundamentos e especial atenção às peculiaridades brasileiras.  

Partindo de considerações de ordem mais geral e amplamente verificadas nos sistemas políticos dos países 
ocidentais, pretende-se por inicialmente contextualizar os instrumentos da legislação pátria como ponto de 
partida da discussão sobre aspectos normativos específicos da participação popular, tanto como comando 
imperativo dado ao poder público (Estado) como quanto prerrogativa do povo (direito inerente à 
cidadania). 

Consigne-se que as reflexões gravitam a dimensão normativa dos conceitos (nessa seção sobre poder 
público (Estado), povo e sobre democracia), permitindo ampliar a discussão para além de sua dimensão 
prescritiva, nesse sentido, Ráo (1999, p. 99) considera que o direito seria espelho que melhor reflete o 
modo de viver de cada povo e as suas aspirações próprias, permitindo classificá-lo, fixar os seus momentos 
históricos, eis que os fatos (realidade) originam o direito positivo, mutável de povo a povo e também 
dentro de cada povo, como manifestações das sucessivas fases de sua vida social. 

A vontade popular soberana, especialmente organizada para constituir a nação, é a definidora de todos os 
principais contornos de um país, sobremodo em seus termos jurídicos. Trata-se do poder constituinte, 
marcado por ser: inicial, autônomo e ilimitado; radicado em fatos sociais, em um horizonte metajurídico 
(AGRA, 2006, p. 9). 

A Constituição federal de 1988 elenca os fundamentos do Estado Democrático de direito: 
 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
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Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. (BRASIL, 2018) 

Assim, o Estado se apresenta como a sociedade politicamente organizada, exercente do poder soberano 
titulado pelo povo. Portanto, no âmbito do presente estudo, a institucionalização da coletividade, a ordem 
política jurídica materializada e encarnada nas esferas político administrativas ou simplesmente Estado será 
tida por sinônimo de poder público. Decorrente do próprio texto magno e pela literatura, inegável a 
dualidade entre a sociedade politicamente organizada (poder público ou Estado) e a sociedade civil. 

Sobre o poder público, necessário considerar que o Estado se apresenta como pessoa jurídica de direito 
público interno1, assim, suas ações são praticadas através de seus agentes. Para Bourdieu: 

refletir sobre os agentes sociais que falam em nome do tudo social, o que Max Weber 
chama em algum lugar de “profetas éticos” ou “profetas jurídicos”, isto é, os fundadores 
de um discurso destinado a ser unanimemente reconhecido como a expressão unânime 
do grupo unânime. (...) é tácita ou explicitamente mandatado para dizer ao grupo o que 
pensa o grupo. (...) A prosopopeia pode ser institucionalizada quando o porta-voz é 
mandatado para levar essa palavra transpessoal.(...). (BOURDIEU, 2014, p. 81/2) 

Ainda segundo Bourdieu (2014, p. 85) o público é o que se opõe ao particular, ao singular, ao idios dos 
gregos, o que é único no sentido de “idiota”, de “desprovido do sentido comum”, “especial”, “particular”, 
“pessoal”; O privado é também o que é independente do coletivo, e as ações públicas, nesse primeiro 
significado, são atribuídas aos agentes que falam por: são as ações ou os pensamentos que se atribuem aos 
representantes representativos do grupo, da coletividade, o que se chama de “personalidades oficiais”.  

Como dito o titular do poder político é o povo, mas difícil é precisar um sentido para o termo povo, sendo 
aqui entendido por sinônimo de nação. Mafuf (2010, p. 16) considera que “Nação é uma entidade de 
direito natural e histórico; conceituando-se como um conjunto homogêneo de pessoas ligadas entre si por 
vínculos permanentes de sangue, idioma, religião cultura e ideais.” 

Dallari (1995, p. 85) compreende como povo: “o conjunto dos indivíduos que, através de um momento 
jurídico, se unem para constituir o Estado, estabelecendo com este um vínculo jurídico de caráter 
permanente, participando da formação da vontade do Estado e do exercício do poder soberano.” 

O termo “povo” se liga tanto ao Direito Público (membro do grupamento social – dimensão coletiva) 
quanto ao Direito Privado (indivíduo com autonomia e interesses próprios, não apenas resguardados pela 
coletividade, mas influente da mesma). Destarte, perpassando por conceito étnico e histórico, ou melhor, 
cultural, “povo” inegavelmente compreende as classes sociais e atrela-se a noção de soberania (poder e 
direitos políticos), sendo a um só tempo autor (por vezes mediato como será visto) e destinatário dos 
regramentos do Estado Nação que integra, disso a importância do diálogo entre as instâncias. 
                                                           

1 Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno: 
I - a União; 
II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios; 
III - os Municípios; 
IV - as autarquias, inclusive as associações públicas;   
V - as demais entidades de caráter público criadas por lei. (BRASIL, 2014) 
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Ainda sobre “povo”, Reale (2000, p. 174/5), considera significar tanto Estado, quanto Nação e ainda marcar 
a índole de um regime, designando a massa de cidadãos ativos que intervém na formação do governo 
(eleitorado).  

Em Acquaviva (2000, p. 33/4) o termo povo revela conceito jurídico: “conjunto de indivíduos qualificados 
pela nacionalidade” e conceito político: “conjunto dos cidadãos do Estado, vinculado à ideia de cidadania”. 

Cidadania que se admite no sentido técnico jurídico como a posse de direitos políticos, como encartado na 
Constituição, art. 14, §§1º, II, c e 2º (BRASIL, 1988).  

Atualmente o povo figura também como determinante e não apenas como determinado pelo poder 
político e administrativo; tal ideário é bastante valorizado, embora o retrospecto mostre que na 
organização nacional brasileira, a participação popular era obliterada, excluída até mesmo do discurso 
governante oficial, expondo pouca tradição democrática do Brasil. 

Para OLIVEIRA et al. (2016, p. 09): “desde o Brasil colônia, a ocupação do espaço urbano nacional se deu de 
forma exploratória, sem o mínimo interesse em dar poder/autonomia local ou regional, e assim privilegiar 
o Estado, centralizando as decisões e as arrecadações.” 

Separado de Portugal em 1822, o Brasil ostenta histórico constitucional que não privilegia a democracia 
como elemento essencial, bastando considerar o critério de origem para que se verifique a natureza da 
Constituição: 1) de 1824: outorgada/autocrática; 2) de 1891: promulgada/democrática ; 3) de 1934: 
promulgada/democrática 4) de 1937: outorgada/autocrática; 5) de 1946: promulgada/democrática; 6) de 
1967 (e também, para alguns, a de 1969): outorgada/autocrática e 7) de 1988: promulgada/democrática 
(AGRA, 2006; MORAES, 2004, P. 9). 
 
A necessária intervenção do povo nos destinos da nação foi retomada com ênfase pela Constituição do 
Brasil, de 05 de outubro de 1988, tanto que o país, para além de suportar a própria lei que impõe 
(característica de um Estado de Direito) foi criado a partir de um do Pacto Social derivado da vontade 
popular e, afirma repousar no povo a soberania que encarna (perfazendo a noção de Estado Democrático). 
 
Do escólio de Pontes de Miranda (1945, p. 183) que: liberdade e igualdade são conteúdo (fundo) e 
democracia (forma), tratando-se de três conceitos distintos, como que três caminhos, três dimensões pelas 
quais se anda. Não se pode por uma só linha caminhar pelas três; nem avançar de um ponto, por uma 
delas, significa que avançar implica percorrer essa via tríplice. 
 
 
Traçando o histórico do conceito, invocando o jusfilosófico português Moncada (2006, p. 200), as formas da 
democracia seriam: 1) a democracia municipalista-corporativa da Idade Média, antes da fundação do 
Estado moderno; 2) a democracia orgânico-estamental das “monarquias-limitadas”, já depois de ter 
começado a centralização do poder nas mãos dos reis; 3) a democracia individualista-liberal e parlamentar, 
posterior à Revolução Francesa; 4) as modernas democracias corporativas de Estado, posteriores à recente 
crise do liberalismo político e econômico e à Primeira Guerra Mundial; e finalmente, 5) a também moderna 
democracia popular ou de massas. 
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Como salienta Nobre (2004 p.21), a ideia de democracia é tão aceita quanto seus sentidos fluidos e 
disputados; disputas essas acirradas especialmente após o colapso do chamado “socialismo real”, do 
declínio do grande arranjo social europeu (welfare state) e do processo de liberalização dos mercados e dos 
fluxos de capital financeiro – mais conhecido como processo de “globalização”. 
 
Em suma sumaríssima, democracia como regime político corresponde a busca incessante de subordinação 
do Estado (e, como no caso, da res publica) aos comandos do próprio povo.  
 
Para Figueiredo (2007, p. 83), todos que se preocuparam em analisar o problema da democracia 
convergem sobre a estrutura do autogoverno popular estar fundamentada sobre uma consciência 
psicológica de negação à subordinação a “imposição” de alguns homens sobre outros. É dizer, 
ontologicamente, a questão, a priori, se estabelece como uma resistência perene da dominação do homem 
sobre o homem. 
 
O delineamento do ideal democrático não significa circunscrever o tema à realidade política tanto quanto a 
mera declaração normativa de que determinada ordem jurídica é democrática não basta para sua 
configuração. Igualmente, a soberania popular não se esgota com a mera eleição de mandatários. 
 
Ainda de forma sumariada, a democracia pode ser tomada a partir de duas dimensões (complementares): 
uma relativa às instituições próprias de um regime político, tais como o sistema eleitoral (com eleições 
livres, universais e periódicas) e a outra atinente à existência (criação, ampliação e eficiência) de 
mecanismos outros de participação popular (para além da representatividade – via indireta da 
democracia). 
 
A democracia pressupõe vários outros elementos, como: informação pública, educação, respeito aos 
valores de uma dada comunidade, garantia de direitos e sobretudo questões de ordem material. Todavia, 
de modo simplificado, no caso da democracia representativa, um mínimo de eficácia do conceito perpassa, 
necessariamente, por alguns pressupostos tais como: liberdades amplas (compreendendo desde o 
pensamento, sua manifestação, a possibilidade de associação (partidária inclusive), escolha de 
representantes (voto); possibilidade igualitária de ser eleito e de acesso à cargos públicos (eletivos e não 
eletivos); estrutura e instituições isentas e probas (necessárias para viabilizar as propostas) e pleno acesso 
às informações (inclusive por meios alternativos). 
 
A noção de democracia varia conforme a presença ou não de fatores importantes para sua caracterização e 
vivência. As escalas: do nacional, regional até o local (municipal), são decisivas para que os contornos do 
regime político se afeiçoem como democráticos. 
 
Disso resulta a existência de modelos democráticos que se distinguem pelo prisma de aproximação entre 
poder público e o povo, merecendo destaque a questão das democracias representativa e participativa. 

Democracia: da representatividade (eletiva) à participação direta  

Ao longo de mais de cinco séculos de História, a trajetória do poder político no Brasil não segue uma 
linearidade e, sob a égide da ordem constitucional vigente, carece de maior participação popular. Assim, 
necessário considerar sobre as tipologias democráticas e a opção feita pela Constituição “Cidadã” de 1988. 
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Diante das críticas sobre a legitimidade da democracia – sobretudo em sua forma representativa – inegável 
o esforço para a superação dos limites e consequente aprofundamento do exercício popular da soberania, 
eis o contexto de mecanismos de participação direta. 

Na democracia representativa, as decisões políticas não são tomadas diretamente pelos cidadãos, mas por 
representantes eleitos. 

Nesse ponto resta clara a ideia de que a democracia pode ser entendida a partir de um dúplice sentido: 
formal (estrito) e substancial (amplo). 

Para Maluf (2010, p 299): 

Em sentido formal ou estrito, democracia é um sistema de organização política em que a 
direção geral dos interesses coletivos compete à maioria do povo, segundo convenções e 
normas jurídicas que assegurem a participação efetiva dos cidadãos na formação do 
governo.  
(...)  
Em sentido substancial, sobre ser um sistema de governo temporário e eletivo, 
democracia é um ambiente, uma ordem constitucional, que se baseia no reconhecimento 
e na garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana. 

Embora a democracia goze do status de regime político predominante e desejável, seus contornos 
merecem maior atenção, seja pela relevância teórica (para equacionamento e reflexão de seus 
mecanismos), seja pela prática (como forma política de enfrentamento das complexas questões da 
contemporaneidade). 

O sistema democrático representativo ostenta natureza individualista, sendo o corpo eleitoral um só 
conjunto de indivíduos integrantes da sociedade, sem distinção ou consideração de fatores determinantes 
de suas “decisões” (dentre as quais a de voto), como a classe social a que pertencem, o grau de 
escolaridade e de acesso à informação, profissão etc.. 

Colenci, Oliveira e Oliveira (2015, p. 14) denunciam as práticas de governança no Brasil confirmando que: 
“nenhum governante deseja dividir o poder de decisão e de comando que detém, o que obstrui o 
desenvolvimento estrutural e conjuntural, por omissão ou postergação da solução cabível.” 

Extravasar a democracia como forma política limitada ao poder público (Estado) em sua forma 
representativa, diante da incapacidade de responder satisfatoriamente às demandas sociais é desafio para 
o urbanismo.  

Superar o modelo democrático representativo – vinculado e dependente do Estado – é a proposta de 
participação da política urbana brasileira. Como advertem Colenci, Oliveira e Oliveira (2015, p. 12): “Em 
suma o sistema democrático representativo é hoje instável e objeto de severas críticas: mau desempenho 
do sistema de representação; expansão da corrupção; ineficiência administrativa; falta de confiança nos 
representantes; abuso de poder; desvio de finalidade, etc..” 

Sobre às deficiências da democracia representativa, Gaspardo (2013, p. 4) observa importantes problemas 
como: a garantia das liberdades públicas; a efetividade da relação de representatividade; a organização e o 
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número dos partidos políticos e a fidelidade partidária; a escolha entre o sistema eleitoral proporcional e o 
majoritário; o financiamento das campanhas eleitorais, a questão da corrupção e a influência do poder 
econômico; a relação entre os Poderes, o papel da oposição e a opção entre o presidencialismo e o 
parlamentarismo; a participação da mídia no processo democrático; a legitimidade da atuação política do 
Poder Judiciário etc..  

Essas inadequações indicam que o modelo democrático em que a participação se restringe ao momento de 
escolhas dos representantes, via processo eleitoral (voto como expressão da vontade do cidadão), é 
defasado ante os desafios na determinação do modus vivendi da coletividade nas cidades.  

Para Santos (2016, p. 191) a democracia é aceita apenas na medida em que seu conceito se restringe na 
forma de representação para a convivência com o sistema capitalista que: “se sente seguro se governado 
por quem tem capital ou se identifica com suas ‘necessidades’, enquanto a democracia é idealmente o 
governo das maiorias que não tem capital nem razões para se identificar com as ‘necessidades’ do 
capitalismo.” Trata-se de negação de direitos, entre eles o de cidadania (efetiva). 

Os direitos são interesses que – pela via de regulação do poder (notadamente pelo processo indutivo de 
legislar) – tornam-se obrigatórios para todos no seio de uma sociedade, gozando da força coativa do 
Estado. Os interesses são o viver pragmático de valores. Já os valores são as ideias mais importantes para 
os indivíduos, entendidos pelo seu conjunto orgânico – sociedade. Eis o porquê de as leis – teoricamente – 
serem a expressão da vontade geral, guiadas e tendentes à consecução do bem comum (valores 
socialmente prevalentes em dado momento histórico). Assim se corrobora, inclusive, a concepção de 
tridimensional do Direito formulada por Reale (2002): pela qual o Direito é, a um só tempo: fato, valor e 
norma. A tomada de decisão política pela forma representativa não tem correspondido aos anseios dessa 
maioria que, alijada de condições de participação decisória efetiva (seja pela ausência de mecanismos 
legais, seja pela inexistência de condições fundamentais prévias (como satisfação mínima das necessidades 
materiais, formação e informação, educação, conscientização etc) servem apenas para coonestar o 
exercício do poder público em prol de inconfessos interesses privados. 

Sequer a forma semidireta de democracia parece adequada para tratar as questões que se impõe 
hodiernamente às sociedades. Sabe-se que a forma semidireta do regime democrático se expressa através 
de mecanismos de deliberação popular, tais como: iniciativa popular das leis, o referendo, o plebiscito 
(estes adotados expressamente pela Constituição da República Federativa de 19882) e também pelo veto 
popular e pelo recall (FIGUEIREDO, 2007, p. 86-7; DALLARI, 1995, p. 130-1). 

A insuficiência da democracia semidireta se evidencia pelo fato de que seus mecanismos não conferem ao 
povo a possibilidade de ampla discussão antes da deliberação. Ademais, a falta de supostos para uma 
discussão criteriosa e profunda esvazia de sentido democrático a prática semidireta, como observado por: 
Marx (1978) na alusão que faz ao parlamento como sendo um teatro de sombras que oculta, na verdade, 
os reais interesses me disputa e Bourdieu (2014), quando considera sobre o papel da televisão no novo 

                                                           
2 Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos 
termos da lei, mediante: 
I - plebiscito; 
II - referendo; 
III - iniciativa popular. (BRASIL, 2018) 
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jogo político (comparando o espaço e enfoque conferidos pela mídia como revelador da prevalência 
(velada) de interesses que comprometem/nublam e viciam qualquer decisão a partir do povo).   

Nesse sentido, Colenci, Oliveira e Oliveira (2015, p. 12-13): 

cabe estabelecer um critério válido e eficaz para se garantir a efetiva participação de 
todos os cidadãos nos processos decisórios, tendo em conta que o ato de participar é uma 
forma nobre de exercer direitos políticos e sociais garantidos pela Magna Carta. E é neste 
domínio que surge o conceito de Estado Democrático de Direito (chamado de “estado de 
legitimidade justa”) que pretende superar as experiências do Estado de Direito e do 
Estado Social, visando a instauração de um processo de efetiva incorporação da população 
nos mecanismos do controle de decisões, com real participação nos rendimentos da 
produção. 

As inúmeras manifestações massivas e movimentos sociais que ocorrem no Brasil e no mundo ultimamente 
para reclamar a democracia real, comprovam a pertinência da questão formulada por Arnstein em 1969 
(2002, p.1): “o que é participação cidadã e qual a sua relação com os imperativos sociais de nosso tempo?”  

A própria autora responde: “participação é a redistribuição de poder que permite aos cidadãos sem-nada, 
atualmente excluídos dos processos políticos e econômicos, a serem ativamente incluídos no futuro”.  

Portanto, a participação é meio pelo qual os sem-nada podem promover reformas sociais significativas que 
lhes permitam compartilhar dos benefícios da sociedade envolvente. 

O meio em que todos estão imediatamente imersos é o ambiente urbano, assim, a questão da participação 
ganha relevo especial no âmbito das cidades, eis que – como afirma Lefebvre (1969, p. 10): “a sociedade 
urbana é a realidade social que nasce a nossa volta”. A sociedade urbana se forma enquanto se procura, 
pelo que, muitas vezes a participação pode consistir em um ritual vazio e, a despeito do propalado, há 
níveis que permite verificar a efetividade democrática.  

Arnstein (2002) elenca níveis, em forma de escada, bastante úteis na compreensão da questão da 
participação (sendo os números mais baixos os correspondentes aos degraus mais baixos e, portanto, 
menos participativos/democráticos): 1) manipulação: em que há convite para pessoas integrarem 
comitês/conselhos consultivos e desprovidos de qualquer poder real de decisão; 2) terapia: trata-se de uma 
terapia grupal conduzida por administradores que pressupõe oligofrenia dos populares presentes e foca em 
“ajuda-los”; 3) informação: caracterizada pelo sentido top down do fluxo de informações(dos 
administradores para o povo), geralmente nos estágios finais de planejamento; 4) consulta: embora 
informar os cidadãos e deles solicitar opiniões sejam passos importantes rumo à participação, a ausência 
de garantias de que as preocupações e ideias serão consideradas esvazia o caráter democrático; 5) 
pacificação: inaugura certo grau de influência popular decisório, conquanto limitado pela própria escolha 
(seleção) dos que integrarão os conselhos/comitês caso ausente a legitimidade da comunidade; 6) parceria: 
há negociação entre cidadãos e tomadores de decisão pelo compartilhamento do planejamento e das 
responsabilidades decorrentes das escolhas, dadas as concessões mútuas/recíprocas, convém que exista 
efetiva organização popular para cobrar das lideranças a vinculação à base; 7) delegação de poder: aqui, 
para além das negociações da etapa anterior, os próprios cidadãos podem assumir poder deliberativo para 
decidirem sobre os impasses (inclusive com poder de veto) no âmbito do respectivo conselho/programa ou 
plano e 8) controle cidadão: a população reivindica e obtém grau de poder que garante a possibilidade de 
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gerir programas públicos ou organizações, determinando inclusive o grau de ingerência externa que 
(populares) admitirão, para tanto, o ideal é gozar de autonomia financeira. 

Ainda é preciso rever alguns outros aspectos implicados da teoria sobre a tipologia da democracia. 

Para Nobre (2004 p.24), a organização burocrática da participação política de massa – via processos 
eleitorais de participação partidária – conduz a uma barganha institucionalizada, pervertendo, obstruindo e 
diluindo o interesse e a política de classe. Disso surgem: o oportunismo, o fisiologismo, a corrupção, à 
oligarquia ou plutocracia, à submissão plebiscitária inescapável das massas aos arroubos do governante; 
enfim, logo que a vontade popular se expressa pelo sufrágio, o que foi outorgado pelas urnas como que se 
autonomiza em relação às bases (fenômeno típico do mandato eletivo) e a vontade se transmuda para – 
conforme os imperativos econômicos e contingências da competição partidária – não mais espelhar os 
desígnios populares. 

Como afirma Nobre (2004 p.25), há um vínculo histórico da democracia com a criação de “novos direitos”, 
verificável pela indissociabilidade das lutas sociais e conquistas de direitos. Esse vínculo entre democracia e 
“novos direitos” pode ser entendido como “cidadania” (participação efetiva na organização política do 
próprio poder soberano). Os direitos negativos à liberdade e os direitos democráticos constituem a 
primeira ordem de direitos cuja garantia, expansão e efetividade implica em maior grau da própria 
democracia. 

A partir dos textos de Coelho e Nobre (2004, p. 31-35), são modelos teóricos sobre democracia: 1) 
competitivo elitista – pelo qual a democracia seria a luta entre líderes políticos rivais, pertencentes a 
partidos e disputando o direito de governar, implicando em um arranjo institucional que produza decisões 
para a reprodução econômica e social para o povo que não ostenta a mesma carga valorativa (interesses 
comuns a todos); 2) pluralista – calcado na definição de poder como a capacidade de impor objetivos 
diante da resistência dos outros, tal modelo prevê um arranjo não hierárquico e competitivo, num processo 
de barganha entre os inúmeros grupos e a miríade de interesses em disputa que, para tanto, se organizam 
para o embate necessário e desejável; 3) legal – essencialmente normativo, tem nas liberdades negativas 
seu baluarte, denotando seu caráter liberal (para evitar a tirania da maioria); 4) participativo – assumindo 
que o mercado capitalista  concentra poder e produz desigualdades, necessário se faz superar o abismo das 
condições materiais bem como suprir os déficits de formação política resultante, ampliando a participação 
nos processos decisórios como que tendente a identidade entre governantes e governados e 5) democrata 
deliberativo – calcado no termo deliberação como significado de “processo de discussão” e “decisão”, 
numa interdependência entre os sentidos, propugna pelo ideal de “justificação política” conseguido através 
do exercício do poder político coletivo baseado na argumentação pública livre entre iguais.  

Em complemento, Colenci, Oliveira e Oliveira (2015, p.21): “não se pode conceber que se criem 
pseudomecanismos de participação popular simplesmente a partir de uma determinação legislativa, sendo 
que esta prática pereniza a vulnerabilidade do processo participativo e prestigia a coação ou a manipulação 
da população.” 
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Como fonte de inovações e vetor de maior e mais efetiva participação popular está o Direito Urbanístico, 
bem como o Direito Ambiental e tantos outros que se inserem no contexto de Novos Direitos 3. 

A insurgência de instrumentos de participação popular no Direito Urbanístico e a resistência do 
Poder Público – falta de justificativa 

Por tudo o que se expôs, desde aspectos do contexto brasileiro e os fundamentos teóricos acerca da 
democracia, resta evidente que a participação política do cidadão na forma de democracia direta ainda não 
é realidade. 

Há prescrições normativas obrigando essa forma de cidadania na ordenação do território urbano, mas 
apesar dos marcos normativos da participação popular no âmbito da política urbana, o poder público nega 
efetividade sequer respondendo ou ponderando as parcas manifestações da população, diferentemente do 
que sucede em Portugal com seus “relatórios de ponderação”. 

O Direito, pelo prisma descritivo (ciência jurídica) e também pelo viés prescritivo (normatividade) pode se 
classificar a partir dos bens jurídicos estudados/tutelados. Assim é que o Direito Urbanístico se define como 
o ramo do Direito Público destinado a ordenar o espaço urbano.  

Para Colenci (2017): um conjunto de conhecimentos específicos permite a caracterização individualizada e 
específica denominada Direito Urbanístico, cuja autonomia ganha relevo por permitir que o universo 
jurídico se integre com os outros ramos da ciência, como a Sociologia, a Ciência Política, a Arquitetura, 
principalmente no tocante ao incentivo legal da gestão participativa nas tomadas de decisões públicas. 
Ademias, segue o autor destacando que: “Para o universo jurídico, o gestor público somente pode mover a 
máquina administrativa nos moldes da lei, sendo de extrema importância o avanço deste ramo do direito, 
principalmente no âmbito local.” (COLENCI, 2017, p. 66-67) 

Como expresso por Oliveira et al. (2016, p. 9):  

Sabe-se que o poderio econômico desde o Brasil colônia até a presente data determinou e 
ainda determina a formação do Estado, fator que impactou diretamente na constituição 
das cidades nas quais vivemos. Assim, o recém-criado ramo do Direito – Direito 
Urbanístico – tem forte influência na tentativa de se olhar quais são os Direitos do Meio 
Ambiente Urbano, pois é na cidade que as pessoas vivem, o que coloca em discussão a 
participação das pessoas para a melhoria na qualidade de vida. 

O Direito Urbanístico constitui necessário limitante à propriedade privada, anteparo ao processo tornar a 
cidade uma mercadoria pela prevalência do valor de troca (sobretudo dos imóveis) em detrimento do valor 
de uso (funções sociais das cidades). 

                                                           
3 Os chamados novos direitos, que abrangem desde o meio ambiente natural, o agrário, o urbanismo, a informação, a proteção da 
família, até os processos de integração regional, exigem análise composta tanto por questões nacionais do presente, quanto por 
alternativas adotadas em outros países. Nessa perspectiva as pesquisas inter, multi e transdisciplinares busca estabelecer conexões 
entre as ciências jurídicas e outras áreas do conhecimento em uma espiral crescente de melhoria e acúmulo de saberes. 
(OLIVEIRA, Celso Maran de. Grupo de pesquisa novos direitos. 2016. Disponível em:< 
http://www.novosdireitos.ufscar.br/localizacao>. Acesso em: 03 nov. 2017.) 
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O Direito Urbanístico não é apenas restrição, mas antes afirmação: afirmação e garantia do direito de 
cidadania em sua mais completa acepção: desde a raiz etimológica que refere cidadão como o habitante da 
cidade até a ideia de cidadão como titular de poder político (não apenas formalmente expresso, mas 
materialmente consagrado) via participação ativa e direta. 

A importância do urbanismo fez a Constituição Federal dedicar capítulo específico às cidades, nos artigos 
182 e 183, estabelecendo aspectos fundamentais, como: 1) a política de desenvolvimento urbano deve ser 
executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei e terá o objetivo de 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes; 
2) o plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana; 3) a 
propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da 
cidade expressas no plano diretor e 4) é facultado ao Poder Público municipal exigir do proprietário do solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, 
estabelecendo vários mecanismos para o cumprimento.  (BRASIL, 1988) 

A lei referida pela Constituição é o Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 que além de 
regulamentar os artigos sobreditos, estabelece as diretrizes gerais da política urbana, com especial 
importância para o tema tratado aqui o previsto no art. 2º, II e art. 43 (BRASIL, 2001) que de forma 
expressas consagram a gestão democrática e prescrevem mecanismos de participação popular. 

Do escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello (1996, p. 230): 

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 
disposição fundamental que irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e 
servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a 
lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá 
sentido harmônico. 

Também nesse sentido, Renata Malta Vilas-Bôas (2003, p. 21) chega à concepção de que a violação a 
princípio inquina de nulidade todas as normas decorrentes. 

Muito importante o princípio expresso da gestão democrática através da participação popular. Trata-se de 
decorrência lógica e jurídica do princípio da soberania popular e da configuração do Brasil em Estado 
Democrático (como analisado na abordagem dos aspectos da democracia brasileira) 

Como evidências da resistência do poder público em cumprir com a determinação de garantir a gestão 
democrática e garantir a participação popular, podem ser elencados: 1) ausência de Planos Diretores 
(segundo o IBGE4, mais de 10% do municípios obrigados a ter Plano Diretor não o fizeram ; 2) Ausência de 
participação popular na elaboração e revisão de planos diretores (elaborado por técnicos ou empresas 
contratadas (COLENCI e OLIVEIRA, 2015, p.14); 3) desarticulação de órgãos de participação popular como o 
Conselho das Cidades (em decorrência do Decreto 9.076, de 07 de junho de 2017, que transfere atribuições 
do ConCidades ao Ministério das Cidades) e 5) Ausência de critérios de mensuração do grau de efetividade 
da participação popular na gestão urbana (COLENCI e OLIVEIRA, 2015), mas também e especialmente pela 
ausência de resposta às manifestações, sugestões, propostas formuladas diretamente pela população. 

                                                           

4 https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/default.shtm 
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Sobre a falta de devolutiva, em abordagem de direito comparado, verifica-se a existência dos relatórios de 
ponderação em Portugal, na formulação dos seus Planos participativos.  

Pelo exposto, diante da participação diretamente expressa por parte de um (cidadão isolado) ou de alguns 
(grupos, setor(es), coletividades ou ainda “sociedade civil organizada”), o Poder Público necessariamente 
deve justificar o porquê de incorporar ou não aquilo que foi objeto de manifestação espontânea. 

A resposta do poder público ao cidadão deveria ser consequência dos princípios da administração pública, 
sejam eles expressos como: da impessoalidade, transparência e publicidade (constantes no art. 37 da 
CF/88), sejam princípios implícitos como os da fundamentação e motivação dos atos administrativos e da 
função.  

No Brasil, quando algum popular (isolado ou conjuntamente) se manifesta, nenhuma devolutiva lhe é dada. 
Trata-se de dever negligenciado por parte do poder público local. 

Em comparação, o ordenamento português prevê: relatório de análise e ponderação das participações 
recebidas durante o período de discussão pública dos planos locais.  

A apreciação se dá de forma bastante clara, pois nos relatórios de análise e ponderação das participações, 
necessariamente consta: o número da proposta, a identificação nominal do autor (cidadão), a data, o 
assunto a ponderação e os esclarecimentos/fundamentação. Quanto à ponderação, a resposta do poder 
público pode vir das seguintes formas: não aplicável (quando não há pertinência temática ou a questão 
suscitada pelo popular não guarda relação com a questão em debate), desfavorável, favorável (total ou 
parcialmente). Sobre o esclarecimento/fundamentação, há resposta bastante clara, como grau de 
detalhamento necessário à perfeita compreensão dos motivos que levaram à decisão (quanto ao 
manifestado pelo habitante).    

Sobre a elaboração e execução dos planos, lê-se, na própria Constituição da república Portuguesa, em seu 
artigo 91.º, número 2, que as propostas de lei das grandes opções são acompanhadas de relatórios que as 
fundamentem. (PORTUGAL, 1976) 

Ademais, os próprios relatórios de ponderação especificam, além do assento constitucional (art. 65º, 
número 55) o fundamento normativo mais específico ao ordenamento do território, através da instituição 
do regime jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, veiculado pelo Decreto-Lei nº 80/20156, de 14 de 
maio, expedido pelo Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, especificamente no art. 
6º, número 4: 

Artigo 6.º - Direito de participação 
1-Todas as pessoas, singulares e coletivas, incluindo as associações representativas dos 
interesses ambientais, económicos, sociais e culturais, têm o direito de participar na 

                                                           

5 Artigo 65.º - Habitação e urbanismo 

5. É garantida a participação dos interessados na elaboração dos instrumentos de planeamento urbanístico e de quaisquer outros 
instrumentos de planeamento físico do território. (PORTUGAL, 1976) 

6 revogou o Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro que já estabelecia a obrigatoriedade dos relatórios de ponderação (no art. 
4º, número 4) 
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elaboração, na alteração, na revisão, na execução e na avaliação dos programas e dos 
planos territoriais. 
2-O direito de participação referido no número anterior compreende a possibilidade de 
formulação de sugestões e de pedidos de esclarecimento, no âmbito dos procedimentos 
previstos no presente decreto-lei, às entidades responsáveis pelos programas ou pelos 
planos territoriais, bem como a faculdade de propor a celebração de contratos para 
planeamento e a intervenção nas fases de discussão pública. 
3-As entidades públicas responsáveis pela elaboração, alteração, revisão, execução e 
avaliação dos programas e dos planos territoriais divulgam, designadamente através do 
seu sítio na Internet, da plataforma colaborativa de gestão territorial e da comunicação 
social: 
4-As entidades referidas no número anterior estão sujeitas ao dever de ponderação das 
propostas apresentadas, bem como de resposta fundamentada aos pedidos de 
esclarecimento formulados, nos termos previstos no presente decreto-lei.  (PORTUGAL, 
2015)    

Desse modo, enquanto em Portugal as entidades públicas responsáveis pela elaboração, alteração, revisão, 
execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial estão sujeitas ao dever de ponderação das 
propostas apresentadas, bem como de resposta fundamentada aos pedidos de esclarecimento formulados, 
no Brasil, os municípios (como todos os demais agentes públicos) não se dignam a sequer emitir devolutiva 
aos cidadãos que se atrevem a participar.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível concluir pela existência do déficit democrático na configuração política brasileira. Por evidente, o 
descompasso entre as políticas públicas e os reais anseios populares, ou interesses sociais tem suas causas 
para muito além da crise no e do modelo de democracia indireta, em que a via de representação não se 
presta a guiar o Estado para a consecução do bem comum. 

Dentre fatores formais desse divórcio entre vontade popular e decisão política (institucional): a 
irresponsabilidade do mandatário que, diplomado, segue “livre” para agir sem qualquer vinculação com o 
eleitorado, como administrador (chefe do Executivo), seja como parlamentar (membro do Legislativo) em 
qualquer das esferas (níveis) do Estado brasileiro.  

Ademais, ressentido pelas experiências de pouca participação, o povo, pela via do Poder Constituinte 
plasmou na Carta Magna os princípios que deveriam nortear toda a atuação do Estado, sobretudo, a 
democracia. Assim, mecanismos para efetivar a vontade popular direta foram urgidos pela legislação 
infraconstitucional, especialmente pelo estatuto da Cidade. Todavia, do mesmo modo como o ideário 
democrático no contexto político partidário e eleitoral é sacrificado em prol de interesses tão 
inconfessáveis quanto dominantes, as ferramentas de participação da população são desprovidas de 
efetividade e, assim, quando muito servem para coonestar a apropriação das cidades por segmentos 
econômicos e sociais que historicamente negam o direito à cidade. 

A postura do poder público – de não implementar e/ou não dotar de efetividade – a participação popular 
direta pode ser entendida como parte integrante do processo de avanço do capital. 
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Nesse sentido, Engels (2000, p. 193):  

Como o Estado nasceu da necessidade de conter o antagonismo das classes, e como, ao 
mesmo tempo, nasceu em meio ao conflito delas, é, por regra geral, o Estado da classe 
mais poderosa, da classe economicamente dominante, classe que, por intermédio dele, se 
converte também em classe politicamente dominante e adquire novos meios para a 
repressão e exploração da classe oprimida. 

Negando a participação popular e não limitando a propriedade privada no âmbito urbano, a política pública 
(veiculada pela via legislativa) segue como descrito por Marx e Engels (2001, p. 68): “o poder político do 
Estado moderno nada mais é do que um comitê (Ausschuss) para administrar os negócios comuns de toda a 
classe burguesa”. 

A autorreferência do Estado brasileiro como democrático feita pela própria Constituição não afasta seu 
caráter de classe, pois, manter a população alijada de sua participação política efetiva é sujeitar o espaço 
urbano à apropriação do capital, é negar de forma hipócrita as funções sociais das cidades e aprofundar as 
contradições, desigualdades e as formas de dominação. 

Trata-se de uma perversão que nega à política seu sentido democrático ou mesmo retira da democracia a 
soberania popular. 

Para GIDDENS (2010) a política democrática é calcada na igualdade (de direitos e obrigações), no respeito 
mútuo, nas relações isentas de poder arbitrário, coerção e violência:  

Como o relacionamento puro se baseia na comunidade, compreender o ponto de vista do 
outro é essencial. A conversa, ou diálogo, é o que basicamente faz o relacionamento 
funcionar. O relacionamento funciona melhor se as pessoas não escondem muita coisa 
uma da outra – é preciso haver confiança mútua. E a confiança tem de ser trabalhada; não 
pode ser simplesmente pressuposta. (...) Nos sistemas democráticos há a substituição do 
poder autoritário ou sedimentado na tradição pela discussão aberta das questões – 
espaço público de diálogo. Nenhuma democracia pode funcionar sem confiança. 
(GIDDENS, 2010, p. 71/2) 

Portanto o diálogo aberto é uma propriedade essencial da democracia. Como visto, inexiste diálogo por 
parte do poder público e a sociedade, apesar da previsão de gestão democrática participativa nos 
instrumentos legais. 

A questão democrática, como tratada por Santos (2016), evidencia a disputa entre os modelos hegemônico 
liberal e contra-hegemônicos, dentre os quais a democracia participativa, mas o próprio autor reconhece a 
possibilidade de cooptação e instrumentalização dos mecanismos participativos para que sirvam  aos 
interesse econômicos prevalentes: “a democracia, enquanto gramática social e acordo de convivência 
cidadã, desaparece para dar lugar à democracia instrumental, a democracia tolerada enquanto serve aos 
interesses de quem tem poder econômico e social para tanto” (SANTOS, 2016, p. 22).    

Assim, o contexto histórico, as condições reais de poder desqualificam o discurso hegemônico formal, 
legalista e institucionalizado em prol dos interesses de uma categoria, de um setor ou parcela dessa 
população. Sob o aparente império da lei (discurso estatal – sem questionamento de seu componente de 
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legitimidade) prevalecem outros interesses (admitindo-se o interesse como a vivência pragmática de um 
valor), consubstanciados em práticas manifestamente contra legem por ferirem princípios (PACHUKANIS, 
1977). 

Enfim, a ausência de justificativa por parte dos agentes públicos diante das manifestações dos populares 
consiste em aspecto deficiente no tratamento das questões urbanísticas, como também confirma as 
considerações críticas sobre a democracia brasileira, constituindo sério impasse do urbanismo brasileiro 
que deve aprimorar instrumentos da legislação, especialmente pela inclusão da obrigatoriedade dos 
“relatórios de ponderação” pela perspectiva do Direito Urbanístico pátrio (como já sucede em Portugal). 
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RESUMO: 
O artigo apresenta e debate as                                                                        
                                                                                                     
                                         do solo na cidade de Campinas. 
PALAVRAS-CHAVE: legislação urbanística, metrópoles contemporâneas, plano diretor, lei de uso e 
ocupação do solo, Campinas. 
 
ABSTRACT: 
The article presents methodological, conceptual and instrumental innovations proposed for a new 
intersectoral and integrated territorial planning system of Campinas that would involving the 
simultaneous revision of the Master Plan and the Use and Occupancy Law. 
KEYWORDS: urban legislation, contemporary metropolises, strategic plan, law of use and occupation, 
Campinas. 
 
RESUMEN: 
El artículo presenta innovaciones metodológicas, conceptuales e instrumentales propuestas para un 
nuevo sistema de planificación territorial interesclar e integrado de Campinas que implica la revisión 
simultánea del Plan Director y de la Ley de Uso y Ocupación. 
PALABRAS-CLAVE: masterplan estratégico, ley del suelo uso y ocupación, diseño urbano, derecho 
urbanístico, Campinas. 
 
 
 

Introdução 

Os planos diretores e as leis de uso e ocupação do solo ganharam, a partir do Estatuto da Cidade, novos 
instrumentos capazes de interferir na dinâmica da urbanização em curso no país. Paralelamente, novos 
parâmetros de desenho urbano começaram a se difundir dentro e fora do Brasil. No entanto, pesquisas 
recentes mostram que a maioria das legislações brasileiras ainda tem dificuldades para incorporar e tornar 
aplicáveis tanto os instrumentos urbanísticos que buscam lograr a reforma urbana (MONTANDON, 2011), 
quanto os parâmetros de um novo urbanismo que valorize a esfera pública sem abrir mão da qualificação 
ambiental. Este artigo coloca em pauta esta questão por meio da apresentação de propostas para a revisão 
da legislação urbanística de Campinas, realizada por equipe de consultores da Fundação para a Pesquisa em 
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Arquitetura e Ambiente (FUPAM)1 junto à Secretaria de Planejamento Urbano do Município de Campinas 
(SEPLAN) nos anos de 2014 e 2015. 

                                                           
1
 Equipe Técnica da FUPAM: Coordenação Arq. Dr. Luís Antônio Jorge (FAU-USP); Urbanismo: Arq. Dr. Eugenio Fernandes Queiroga 

(FAU-USP), Arq. Dra. Vanessa G. Bello Figueiredo (FAU-PUC-Campinas), Arq. Renata Semin, Arq. Dr. Eduardo A. Cusce Nobre (FAU-
USP), Geog. Ms. José Donizete Cazzolato, Arq. José Armenio de Brito Cruz, Arq. Ms. Marlon Longo, Arq. Ingrid Schmidt Ori, Arq. Julia 
Gouvêa, Arq. Fábio Landucci Bonugli; Jurídico: Adv. e Arq. Beatriz Lichtenstein, Adv. Fernando Guilherme Bruno Filho, Adv. Helio 
Wicher Neto. Grupo Gestor PMC – SEPLAN: Secretário de Planejamento Fernando Vaz Pupo, Assessor do Gabinete Adv. André 
Santos Paula, Diretora Arq.Ms. Carolina Baracat do N. Lazinho; Coordenação Técnica Arq. Dra. Maria Conceição Silvério Pires; 
Comissão Técnica – SEPLAN: Arq. Anita Mendes Aleixo Saran, Eng. Civil Rafaella Ribeiro Violato, Estatística Raquel Eliza Diniz 
Cosimato, Tecnólogo Luis Fernando Leme Pettorino. 
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Destaques conceituais de abordagem da questão urbana 

Basicamente, podem ser identificadas, ao menos nos campos da arquitetura e urbanismo, da geografia, da 
história, da sociologia e do planejamento urbano, três grandes formas de abordagem da cidade, até certo 
ponto, complementares ou, pelo menos, não excludentes. A primeira delas forjou-se a partir da ideia de 
cidade como constructo ou artefato, isto é, enfatizando sua dimensão técnica, por meio dos estudos das 
formas de fazer, das infraestruturas, morfologias e tipologias urbanas. Trata-se da abordagem majoritária 
que fundamentou a história urbana ou da urbanização: a história da cidade como a maneira de dar forma à 
natureza para a instituição de um assentamento humano. Um segundo grupo aborda a cidade na 
perspectiva marxista da cidade enquanto produção social do espaço e como campo de forças e conflitos de 
diversas naturezas: econômica, social, cultural, política e territorial. A terceira vertente, menos frequente, 
enfoca a cidade como representação de valores culturais, como espaço do imaginário, onde a tradição, os 
significados, os usos e as apropriações são importantes para compreensão do processo de urbanização. 
Estas abordagens não são excludentes, mas raros são os autores que procuram transitar entre elas.  

Esta experiência buscou trabalhar a questão urbana e seu planejamento a partir da articulação entre estas 
três abordagens. Investigou-se criticamente o processo histórico da urbanização, identificando 
características, problemas e oportunidades, considerando o momento presente de formulação, debate e 
implementação de novas agendas de políticas públicas. A partir disto, construiu-se um ensaio propositivo 
das possibilidades de futuro na relação entre governo, sociedade e forças produtivas, considerando o 
planejamento da cidade como constructo e suas questões infraestruturais, assim como as disputas sociais e 
econômicas e os significados culturais, a natureza e o território usado. 

Estrutura e Método do Sistema de Planejamento 

O trabalho teve início com base na análise da configuração territorial da cidade, a partir dos seguintes 
conjuntos de condicionantes: a inserção regional de Campinas na Macrometrópole Paulista; os problemas 
urbano-ambientais e socioeconômicos e suas ocorrências territoriais; as estruturas de mobilidade; os usos 
e centralidades; a legislação urbanística vigente e as formas de ocupação do solo; os recursos urbanísticos e 
vocações; o sistema de espaços livres e as paisagens culturais.  

O Plano Diretor, na época em vigor (LC 15/2006), adequava-se às principais diretrizes do Estatuto da Cidade 
(EC). Apesar de inserir as definições e instrumentos do EC, não estabelecia parâmetros e demarcações 
territoriais para sua aplicação. O plano também não criava dispositivos e não definia métricas que 
pudessem ser aplicadas. Além disso, muitos conteúdos não são físico-territoriais e ele não se configurava 
como instrumento de regulação, indução e integração da política de desenvolvimento urbano e dos 
instrumentos urbanísticos, dependente de um detalhamento posterior, não ocorrido. Ou seja, é o que 
chamamos de plano diretor não-autoaplicável. 

À guisa de conclusão analítica, o diagnóstico (FUPAM, 2015a), com cerca de 200 mapeamentos 
georreferenciados inéditos, propôs correlações entre estes conjuntos de variáveis de modo a instruir uma 
compreensão do território com alta complexidade e em processo contínuo de interpretação. A 
compreensão do território vivido, nas suas múltiplas facetas, orientou as propostas para a revisão do Plano 
Diretor e da LUOS – Lei de Uso e Ocupação do Solo, de modo a atualizá-los, simplificá-los e dotá-los de 
conteúdos urbanísticos fundamentados na leitura do território campineiro, expressa nos diagnósticos 
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comunitário e técnico. As propostas montaram-se sempre a partir de estudos interescalares e sistêmicos do 
território, considerando as pré-existências e as contribuições pertinentes do processo participativo. 

 

 
IMAGEM 1. Cartografias do diagnóstico: rede estrutural de mobilidade (ônibus) e renda. (Vermelho – baixa renda, amarelo – alta renda) 

Fonte: FUPAM/SEPLAN/PMC, 2015a. 

Visto que este trabalho, especificamente, abrangeu a oportunidade da revisão conjunta das duas leis mais 
estruturais do disciplinamento urbanístico, foi desenvolvido um sistema metodológico de aproximação e 
integração, conforme ilustra o diagrama a seguir. A priori, foram definidos os princípios da política urbana 
e o macrozoneamento, camada onde se designam as principais funções sociais do município, 
reconhecendo vocações e valores, assim como definindo os grandes objetivos para o desenvolvimento 
territorial. A partir da correlação entre os sistemas estruturadores definem-se estratégias integradas para 
o desenvolvimento urbano. Estas estratégias são relativizadas e adequadas a cada diferente porção da 
cidade após uma leitura mais aproximada que gerou a setorização das macrozonas, determinando setores 
mais aptos à transformação e aqueles em que se devem preservar as características físico-territoriais, 
significados e apropriações imateriais. Ainda compondo o nível mais geral de estratégias, foram 
selecionadas as UTP Unidades Territoriais de Projeto, áreas relevantes para o desenvolvimento 
socioeconômico e urbano, a exigir desenvolvimento de projeto urbano, posteriormente. 
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Finalmente, chega-se à formulação dos parâmetros urbanístico-ambientais para definição dos usos e das 
condições tipológicas das edificações, expressos na proposta de zoneamento.  A territorialização das 
zonas configura-se a partir de uma lógica que prevê um novo desenho urbano tanto para as construções 
quanto para a morfologia da cidade e das relações com os espaços livres públicos ou privados. Neste nível 
de compartimentação territorial, são estabelecidos os parâmetros para delinear as funções sociais das 
propriedades e, portanto, são aplicados os instrumentos urbanísticos, sobretudo, os previstos no Estatuto 
da Cidade. 

No caso de Campinas, a revisão da LUOS propôs a redução dos atuais 59 tipos de zonas para apenas cinco 
zonas de uso ordinárias, onde se estabelecem os usos. As formas de ocupar foram definidas a partir de 
três padrões máximos de densidades construtivas (Coeficientes de aproveitamento 1, 2 ou 4) associadas 
às diferentes densidades habitacionais, tamanhos de lotes e limites de gabarito. Foram criadas três zonas 
extraordinárias, que consideram questões especiais, excepcionais ou estratégicas dos fenômenos urbanos 
– as ZEIS (Zona Especial de Interesse Social), as ZEEL (Zonas Especiais de Espaços Livres) e as ZEPPAC 
(Zonas Especiais de Preservação das Paisagens Culturais). 

 
IMAGEM 2. Estrutura do Sistema Legal de Planejamento Urbano proposto para Campinas 

Fonte: FUPAM/SEPLAN/PMC, 2015b. 
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O processo participativo 

Legalmente obrigatória a partir do Estatuto da Cidade, a participação social organizou-se de modo a 
contemplar tanto a participação direta quanto a representativa. A primeira voltou-se a ouvir e debater 
diretamente com o cidadão em sua região ou via canais digitais de interlocução. A segunda buscou 
incorporar e valorizar a representação das instituições que já participam dos diversos conselhos 
municipais. 

O processo desenvolveu-se em 6 etapas. Na etapa 1 foi montada a Comissão Geral Participativa (CGP), 
reunindo 65 membros representantes dos 31 conselhos, de todas as secretarias e autarquias municipais, 
o Grupo Revisor instituído pelo Decreto 17.890/2013, além de representantes da Câmara Municipal, 
Ministério Público e outros órgãos estaduais e federais. As etapas 2, 3 e 4 compreenderam as fases de 
diagnóstico técnico e comunitário. Nas fases 5 e 6 foram realizados os debates sobre os subsídios para 
elaboração do plano diretor e as propostas para a LUOS, respectivamente. 

A participação direta foi promovida por meio de 5 seminários de capacitação abertos ao público, da 
enquete digital (um questionário respondido por cerca de 3.300 cidadãos das várias regiões), da “escuta 
das universidades” (uma atividade com professores e alunos da PUC-Campinas, da UNICAMP e da UNIP) e 
20 reuniões com os Comitês Territoriais Participativos (CTP) –, nas 6 regiões da cidade e as audiências 
públicas. Além disso, foram recebidos e analisados 409 protocolos encaminhados por instituições e 
cidadãos com perguntas, sugestões e solicitações de alteração de zoneamento. A participação 
representativa aconteceu a partir de duas oficinas de capacitação, dez reuniões com a CGP, 16 reuniões 
diretamente nos conselhos mais afeitos à matéria urbanística e 121 reuniões com o corpo técnico das 
diversas áreas da prefeitura. Foi realizado, na fase propositiva, um Workshop com as universidades acima 
citadas, onde alunos e professores foram provocados a elaborar projetos urbanísticos para várias regiões 
de Campinas em atividade de 40h tipo “charrete”. Posteriormente à finalização deste contrato, a 
prefeitura continuou o processo participativo debatendo a revisão do Plano Diretor por meio dos 
conselhos municipais, de reuniões nas regiões da cidade e audiências públicas2. 

Desafios da escala macrometropolitana, a compartimentação urbanística e a inadequação da 
legislação urbana em vigor 

A Região Metropolitana de Campinas, que inclui 20 cidades, é parte integrante da Macrometrópole 
Paulista. Uma das primeiras propostas do trabalho foi a necessidade da legislação urbanística reconhecer 
a cidade de Campinas como uma das principais centralidades no contexto da Macrometrópole. A 
identificação das estruturas macrometropolitanas (Sistema Anhanguera-Bandeirantes, Rodovias D. Pedro, 
Santos Dumont, Ademar de Barros, Aeroporto de Viracopos, UNICAMP/PUC-Campinas, CIATEC, Instituto 
Agronômico e Escola Nacional de Cadetes do Exército) deverá refletir uma política urbana que saiba 
orientar os benefícios dos equipamentos metropolitanos, tradicionalmente lidos em chave econômica, 
para uma política urbana audaciosa que promova inclusão social e sustentabilidade. O desafio é esboçar 
as bases de um “urbanismo macrometropolitano” que subverta a lógica dominante e tradicional da 
“urbanização às margens” das infraestruturas de mobilidade, pautada por simples relações de conexão, 
como uma espécie de “plug and play” do processo de urbanização. A fragmentação física e histórica do 

                                                           
2
 A sistematização detalhada do processo participativo e dos conteúdos técnicos desenvolvidos podem ser encontrados nos 9 

relatórios disponíveis em www.campinas.sp.gov.br/governo/seplama/luos/  
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território de Campinas pelas infraestruturas rodoviárias e ferroviárias oferece um desafio ainda a ser 
enfrentado com novos paradigmas urbanísticos que elabore modelos de “transversalidades” que 
qualifiquem a cidade cindida e permita uma convivência positiva com tais estruturas. Deve, portanto, 
reconhecer a capacidade de atração deste território, para alavancar a oferta de serviços com qualidade 
urbanística, por meio de ação transformadora, onde as oportunidades de adensamento e concentração 
gerem recursos para o poder público combater as mazelas sociais. Muitas das áreas de maior 
vulnerabilidade social estão sobrepostas ou adjacentes às áreas onde há maior impacto das 
infraestruturas macrometropolitanas, sugerindo a necessidade de formulação das condições de 
reestruturação urbana visando à inclusão social e à cidadania. 

A compreensão das dinâmicas macrometropolitanas foi essencial para as compartimentações urbanísticas 
propostas. Na formulação da proposta de macrozoneamento, buscou-se maior nitidez das influências das 
dinâmicas regionais no território municipal, destacadamente as metropolitanas e macrometropolitanas. 
As nove macrozonas existentes foram reduzidas a quatro (ambiental, rural, urbana e 
macrometropolitana), pois eram demasiadamente compartimentadas, consideravam questões locais e 
critérios de gestão não pertinentes a esta escala de organização territorial. Desta forma, algumas 
macrozonas tinham mais a característica de área de gestão de uma subprefeitura ou de desenvolvimento 
de planos locais do que, propriamente, uma macrozona. O novo macrozoneamento proposto (Imagem 3) 
se coloca como o primeiro nível de compartimentação estratégica, tanto para a definição das grandes 
funções sociais da cidade, das políticas urbanas, ambientais, socioeconômicas e culturais, como para os 
parâmetros de ocupação e uso que se articularão a seguir na compartimentação em setores e zonas. 
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IMAGEM 3. Mapa do Macrozoneamento proposto: (verde) MZA-Ambiental, área com meio ambiente natural e cultural preservado com 
fragmentos de mata, importantes bacias e recursos hídricos; (verde claro) MZR-Rural, área com atividade econômica de natureza rural 

predominantemente ativa; (amarela) MZU-Urbana, áreas urbanas consolidadas em processos de transformação ou preservação; (vermelha) 
MZM-Macrometropolitana, área urbana diretamente influenciada por estruturas viárias e presença de atividades econômicas de abrangência 

macrometropolitana, nacional e internacional. Fonte: FUPAM/SEPLAN/PMC, 2015b. 

A revisão das Macrozonas existentes permitiu que o reconhecimento das múltiplas escalas da vida urbana 
(local, municipal, metropolitana e macrometropolitana) pudessem ser articuladas, seja com indicações 
dos setores urbanos estratégicos para receberem ações transformadoras para favorecer esta articulação 
ou ainda, com as indicações dos setores urbanos merecedores de ações preservadoras pelas suas 
qualidades e significados especiais para seus moradores e para a cidade de Campinas. Do ponto de vista 
metodológico, este trabalho de planejamento urbano, a identificação dos setores urbanos não foi um fim, 
mas uma etapa para a definição gradual de uma proposta de zoneamento, onde eles respondem às 
necessidades de superação da urbanização desigual do território, indicando, por meio cartográfico, 
valores urbanísticos, ambientais e culturais e problemas, como a segregação socioespacial, o déficit 
habitacional, a urbanização excessivamente dispersa, os vazios urbanos, a relação entre as densidades 
habitacionais e a localização das infraestruturas e serviços urbanos, os problemas de mobilidade urbana, 
as diversas características dos vetores de expansão urbana em curso, a relação entre os usos residenciais 
e as principais atividades econômicas, a distribuição territorial das vocações de usos especializados, o 
empobrecimento paulatino da qualidade dos espaços públicos e da relação entre os edifícios e a rua, 
entre tantas outras variáveis. 

11309



 

Em síntese, nesta metodologia de aproximação sucessiva ao zoneamento, os Setores constituem-se em 
unidades de compartimentação das macrozonas e configuram um nível intermediário de reconhecimento, 
organização e definição de estratégias territoriais gerais de desenvolvimento urbano-ambiental. Assim 
como as Macrozonas, são definidos, simultaneamente, por suas características atuais (ambientais, sociais, 
econômicas, culturais e urbanísticas) bem como por diretrizes para a sua qualificação urbanística. As 
diretrizes, embora distintas para cada setor, ainda são gerais e indicam a predominância de ações 
necessárias para as transformações urbanas desejadas (reabilitação, reestruturação, requalificação, 
adensamento, recuperação ambiental, redução de vulnerabilidades, etc) ou para a preservação de 
qualidades identificadas (urbanização qualificada e consolidada, preservação ambiental e cultural, etc). 
Estes dois objetivos – transformar ou preservar - instrumentalizaram a definição de todos os perímetros 
do zoneamento. Vale ressaltar que estas ações revelam um sentido dominante no texto urbano, uma 
vocação identificada. Por isso, não devem ser tomadas como inflexíveis.  

A revisão do perímetro urbano deve sempre acompanhar as estratégias de macrozoneamento. Portanto, 
recomenda-se que isso seja feito à luz da revisão da estratégia de desenvolvimento urbano desenhada 
pelos Planos Diretores e não pontualmente em leis específicas. Em municípios que sofrem o processo de 
urbanização extensiva e dispersa e ainda possuem muitas áreas não urbanas, é grande a pressão do 
mercado imobiliário pelo aumento do perímetro. Este é o caso de Campinas que dispõe de 390 km² de 
sua área dentro do perímetro urbano em 794,4 km² de área total municipal.  

Em razão disto, em 2012, foram incluídos no Estatuto da Cidade os artigos 42-A e 42-B (Lei nº 12.608), 
estabelecendo critérios e justificativas para o crescimento do perímetro urbano. Desta forma, os critérios 
que geraram as ampliações mínimas propostas foram embasados no interesse público, na contiguidade 
territorial ou na necessidade de regularização, tais como: áreas que sofrem grande impacto ou indução da 
urbanização por usos de influência regional (ampliação do Aeroporto de Viracopos e de rodovias ou vias 
municipais importantes); áreas diretamente influenciadas por instalação de transporte coletivo de média 
e alta capacidades (VLT E BRT); ou forte demanda de interesse público da comunidade local (proprietários 
ou usuários), como é o caso do Parque Rio das Pedras (para fazer um parque). Visando garantir a justa 
distribuição dos ônus e benefícios decorrentes da urbanização e a recuperação para a coletividade da 
valorização imobiliária, conforme estabelece o Estatuto da Cidade, recomendou-se a aplicação do 
instrumento da outorga onerosa de alteração de uso. A alteração do limite de perímetro gera a mudança 
de uso rural para urbano e esta outorga deve ser efetivada somente no momento da aprovação de 
projetos nestas áreas, objetivando evitar eventual especulação antecipada. 

Os Sistemas Estruturadores 

Os sistemas estruturadores constituem-se de uma síntese interpretativa de um conjunto de dados 
combinados por afinidade temática, resultantes da correlação, combinação e organização das principais 
estruturas físico-territoriais de Campinas. Articulados entre si, permitem oferecer simultaneamente uma 
leitura e uma proposta urbanístico-ambiental que dê concretude aos princípios e objetivos desejáveis 
para o desenvolvimento sustentável das cidades. Cada sistema constitui uma conjugação de informações 
obtidas no vasto conjunto de mapas temáticos georreferenciados elaborados durante o trabalho. Todos 
os mapas   foram produzidos na mesma base cartográfica, de modo a permitir a correlação das variáveis 
que constituem os sistemas estruturadores. Resultaram, portanto, da interpretação de extenso 
diagnóstico territorial, organizado em cinco camadas interativas: o Sistema de Espaços Livres; a Rede 
Estrutural de Mobilidade Urbana; o Uso Real do Solo; as Centralidades e as Paisagens Culturais. 
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A Rede Estrutural de Mobilidade 

É definida pelas vias que concentram o sistema de transporte coletivo existente (linhas de ônibus e os 
terminais), os eixos viários estruturais de influência municipal e regional, o traçado de linhas férreas ativas 
e desativadas, bem como o conjunto de vias capazes de garantir continuidades estratégicas no tecido 
urbano atual e futuro. A seleção desta rede estrutural baseou-se na ampliação da acessibilidade urbana, 
na conexão entre os principais polos geradores de viagens e bairros, assim como na promoção da 
intermodalidade com introdução de sistemas de média capacidade, como BRTs e VLTs, ligando o polo 
tecnológico da UNICAMP com o Centro e Viracopos e construindo uma rede perimetral-radial que 
Campinas ainda não possui. Esta rede é também compreendida como importante elemento de indução 
de novas centralidades, de qualificação e fortalecimento de centralidades existentes. Organiza, ademais, a 
distribuição das densidades que foram trabalhadas de modo a articular as densidades construtivas e 
habitacionais, regulando e induzindo as densidades demográficas. Esta interação entre mobilidade, uso e 
ocupação do solo transformou-se em argumento fundamental nas recentes revisões da legislação 
urbanística de muitas cidades. Trata-se, em suma, de uma série de estratégias que buscam correlacionar 
transporte coletivo e urbanização por meio da demarcação de áreas de adensamento próximas aos eixos 
principais de mobilidade. Essa estratégia fornece, de forma geral, parâmetros urbanísticos que visam 
ampliar a densidade urbana – de moradia, serviços e comércio – na tentativa de induzir e qualificar a 
conformação de centralidades vinculadas ao transporte. Do ponto de vista da mobilidade, pretende-se 
ampliar a acessibilidade urbana, valorizar a intermodalidade com o objetivo de reduzir o volume de 
deslocamentos, vislumbrando um padrão compacto de cidade e um desenho urbano favorável ao 
pedestre. 
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IMAGEM 4. Mapa da Rede Estrutural de Transportes proposta. Em preto VLTs, em vermelho BRTs. 

Fonte: FUPAM/SEPLAN/PMC, 2015b. 

O Sistema de Espaços Livres 

Compreende todos os espaços livres de interesse público, sejam eles de propriedade pública ou privada, 
sejam os voltados ao convívio e circulação públicos, sejam os de caráter ambiental ou mesmo aqueles 
necessários para as instalações de redes e equipamentos infraestruturais, tais como: os parques e praças, 
as vias arborizadas, os espaços livres integrantes de bens públicos de uso especial, as unidades de 
conservação ambiental, as faixas de domínio das redes infraestruturais e os demais espaços livres 
significativos para a qualificação socioambiental, definidos pelo Plano Diretor e demais planos setoriais. 
Trata da estratégia de criação, qualificação e conservação desses espaços de forma sistêmica, inter-
relacionada, potencializando multifuncionalidades e maior desempenho socioambiental, visando à 
melhoria da qualidade urbanística e ambiental do município.  

O sistema de espaços livres (SEL) identificou e interpretou potencialidades dos espaços livres de 
edificação significativos do município (Imagem 5). A dimensão pública do SEL, para além da questão 
fundiária ou ambiental, baseou a formulação das ZEEL – Zonas Especiais de Espaços Livres, indicando a 
manutenção de espaços livres estruturadores, da escala local à macrometropolitana. Posteriormente, 
parte deste sistema foi reconhecido na LUOS como zona extraordinária ZEEL, as quais desdobram-se em 2 
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categorias: aquelas que reconhecem e disciplinam os espaços livres públicos, como parques e praças, e 
aquelas voltadas às Unidades de Conservação ou áreas de proteção ambiental legalmente estabelecidas.  

 

IMAGEM 5. Mapa do Sistema de Espaços Livres. Fonte: FUPAM/SEPLAN/PMC, 2015a. 

 

As Paisagens Culturais 

Campinas ganhou, neste trabalho, um estudo inédito, com metodologia especificamente desenvolvida 
para tal, que identificou um sistema de quinze paisagens culturais. Conceito recentemente adotado pela 
UNESCO e IPHAN, as paisagens culturais vislumbram uma abordagem integral e integrada dos 
patrimônios culturais no território. Busca leituras de conjunto que compreendam, valorizem e gerenciem 
de forma articulada os bens naturais, culturais materiais e imateriais, oficialmente reconhecidos ou não. 
Áreas que expressam as diversas fases do processo de urbanização, o território usado, o caráter 
multicultural da cidade, a cultura das comunidades, significados, celebrações, apropriações e práticas 
culturais, seja nas áreas urbanas, rurais ou de preservação ambiental (FIGUEIREDO, 2014). Constituem um 
sistema que revela e valoriza a diversidade e singularidades da cultura campineira, suas conexões com a 
cultura regional e nacional, seus processos e distintos períodos históricos (Imagem 6). 
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IMAGEM 6. Mapa do Sistema de Paisagens Culturais. Fonte: FUPAM/SEPLAN/PMC, 2015a. 

A identificação destas paisagens previamente à elaboração da proposta foi importante para orientar a 
tomada de decisão sobre as áreas a preservar e a transformar, assim como para orientar os vetores de 
crescimento e a aplicação dos novos parâmetros de desenho urbano. Posteriormente, estas áreas foram 
incorporadas ao zoneamento extraordinário no âmbito da LUOS como ZEPPACs – Zonas Especiais de 
Preservação da Paisagem Cultural, para as quais se definem objetivos e diretrizes gerais e específicas, 
visando à preservação e valorização com desenvolvimento compatível, articulados às demais políticas 
urbanas e às políticas de preservação cultural, ambiental, economia criativa e turismo. 

 As Centralidades 

 São áreas existentes de convergência de fluxos de pessoas, atraídas pela concentração de atividades 
comerciais, institucionais, culturais, de serviços, turísticas ou de lazer, concentrando, portanto, empregos 
e potencializando a vida pública. Os diversos arranjos de atividades não-residenciais foram analisados e 
mapeados quanto aos tipos de atividades econômicas (especializadas ou diversificadas), quanto à 
abrangência (local, municipal, regional) e quanto à espacialidade (pontual, linear ou poligonal). 
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O Uso Real do Solo 

Trata-se da atualização dos dados de uso do solo existente, de forma a verificar as diferenças em relação 
ao que é legalmente permitido, as tendências ou mesmo a consolidação de atividades em áreas 
específicas. O mapeamento georreferenciado resulta do cruzamento de dados censitários, com dados 
cadastrais das bases de registro de atividades e usos nas esferas municipal e estadual e, por fim, com a 
verificação visual por imagem de satélite. 

As Unidades Territoriais de Projeto - UTP 

São recortes territoriais estratégicos para o desenvolvimento, que precisam ser ativados ou reativados a 
partir de um novo desenho urbano associado às políticas de desenvolvimento econômico regional. Tais 
unidades não são definidas pela sua homogeneidade, mas pela diversidade e complexidade e por abrigar 
atividades de abrangência regional, ou ainda, por serem locais de oportunidade de desenvolvimento 
urbano ou de atenção especial às suas qualidades culturais ou ambientais. Estes recortes tem a função de 
detalhar as políticas definidas no Plano Diretor e na LUOS, o qual poderá determinar ações e instrumentos 
específicos nesses perímetros (como Planos Estratégicos Locais ou Operações Consorciadas), integrados 
ao zoneamento. A UTP, pela sua extensão e complexidade, abrigará várias zonas, mas será compreendida 
como uma unidade, como um sistema urbano que exige um conjunto de ações integradas. Em termos 
propositivos, sugere-se que sejam dotadas de um robusto sistema de espaços livres (com arborização, 
permeabilidade e valorização do térreo para fruição pública), de modo a configurar um novo paradigma 
urbanístico que as habilite a receber o nome de “Parque”, em acepção contemporânea. Deverão ainda 
abrigar altas densidades construtivas vinculadas às estruturas do transporte coletivo, equilibrando a 
equação uso/investimentos necessários. O Plano indica quatro UTPs, cada qual com uma característica 
predominante: Parque da Ciência e Tecnologia, Parque Aeroportuário, Parque Cultural do Centro e 
Parque Macrometropolitano.  

As Regiões e Unidades de Gestão 

O diagnóstico apontou diversos conflitos de gestão das políticas setoriais no território, pois cada área 
(planejamento, educação, saúde, assistência social, etc) dispunha de sua própria compartimentação. 
Desta forma, esta proposta surge com o objetivo de unificar os critérios de compartimentação para 
embasar de maneira coesa e integrada as políticas setoriais e as ações de gestão urbana. A partir da 
correlação entre dados de urbanização, ambientais, históricos, culturais, sociais e demográficos, foi 
elaborada a proposta da nova divisão distrital de Campinas. A definição das unidades busca também 
garantir o reconhecimento do território usado no cotidiano da população, com seus sensos de 
pertencimento. Para adequar às ações administrativas de menor capilaridade, as Unidades foram 
agrupadas em Regiões de Gestão. Vale destacar que esta compartimentação unificada é de fundamental 
importância para que a gestão urbana, após a aprovação do arcabouço legal, possa ser implementada e, 
de forma integrada, reforçar uma das premissas fundamentais do Estatuto da Cidade: o vínculo entre 
planejamento e gestão. 

As Matrizes Urbanísticas 

Para estabelecimento dos parâmetros urbanísticos de uso e ocupação em Campinas, foram eleitas 4 
matrizes urbanísticas básicas: 1. USOS, definidos pelas categorias Residencial, Não-residencial, Misto e 
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Ambiental; 2. FORMAS DE OCUPAÇÃO, definidas pelas tipologias horizontais e verticais de edificações e 
seus respectivos gabaritos, pelo espaço de fruição pública e pelos índices de permeabilidade e 
arborização; 3. DENSIDADES CONSTRUTIVAS E HABITACIONAIS, definidas pelos coeficientes de 
aproveitamento, pelas frações mínimas e máximas de unidades habitacionais por hectare e pelas 
dimensões mínimas e máximas dos lotes; 4. IMPACTOS URBANO-AMBIENTAIS, definidos pela disciplina 
dos distintos níveis de impactos dos usos não residenciais conviventes com os usos residenciais 
parametrizados em razão da emissão sonora e impactos no tráfego.  

Dentro destas matrizes foram conceituados e calibrados um conjunto de parâmetros visando responder 
aos objetivos e fundamentos urbanísticos em cada zona. Da conjugação destas matrizes, estabeleceu-se 
novos parâmetros para garantir a qualidade do desenho do espaço público, das tipologias edilícias e de 
desempenho ambiental. Denominamos parâmetros “urbanístico-integradores”, aqueles que buscam 
promover uma melhor relação e proporção entre espaços públicos e privados: o espaço de fruição pública 
(EFP - espaço interno ao lote destinado ao uso público, acessível e desimpedido de qualquer barreira 
física); e a extensão mínima de permeabilidade visual do lote. Outros foram agrupados e relacionados de 
modo a estabelecer os parâmetros “urbanístico-ambientais”: o Índice de Arborização, que estabelece 
indicadores mínimos para a arborização intralote; e o Índice de Permeabilidade, que objetiva a mitigação 
da drenagem superficial, por meio da infiltração parcial das águas pluviais. Este último desdobra-se em: 
Índice de permeabilidade mínimo (IP min); Índice Geral de Mitigação da Drenagem Pluvial Superficial (IG), 
para retenção temporária e controle de vazão das águas pluviais; e o Índice de Retenção (IR) obtido pela 
instalação de reservatório de controle de escoamento superficial ou pela manutenção de área ajardinada 
sobre a laje. 

 
IMAGENS 7 e 8. Simulação dos novos parâmetros urbanísticos propostos para as formas de ocupação. 

Fonte: FUPAM/SEPLAN/PMC, 2015. 

Revisou-se parâmetros básicos tradicionais (coeficiente de aproveitamento, recuos, afastamentos e 
gabaritos) e eliminou-se outros, como a taxa de ocupação que, na prática, nada garantem em termos de 
qualidade pública e urbano-ambiental. Simplificou-se drasticamente as variáveis de ocupação, visando dar 
à cidade um desenho claro. Como regra geral, estabeleceu-se gabaritos máximos de 10, 20 e 40m para as 
zonas de coeficiente de aproveitamento (CA) máximos de 1, 2 e 4, respectivamente. Os recuos frontais 
foram abolidos, buscando, junto com a criação do EFP e com o estímulo ao uso misto, qualificar o espaço 
urbano para a vida pública, a partir do desenho do espaço edificado privado. Visando reforçar a 
importante contribuição dos térreos na permeabilidade e na fruição pública, a tipologia horizontal ganhou 
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o terceiro pavimento. Objetivando criar lotes que possam oferecer melhor aproveitamento arquitetônico, 
o lote mínimo de 125 m2 articulou-se à nova frente mínima de 6,25 m. Todos os parâmetros foram 
testados e simulados (IMAGENS 7 e 8), tendo como base a cidade existente. 

 
IMAGENS 9. Quadro de novos parâmetros urbanísticos de uso e ocupação 

Fonte: FUPAM/SEPLAN/PMC, 2015c.    

No tocante às densidades, além de redefinir os padrões construtivos e tipologias, agrega-se um 
parâmetro raramente utilizado na legislação urbanística brasileira: a densidade habitacional, isto é, a 
regulação do número mínimo e máximo de unidades habitacionais por hectare. A definição desta métrica 
interessa à matéria urbanística. É ela que estabelece as densidades demográficas e é, portanto, o melhor 
parâmetro para se mensurar as necessidades sobre a infraestrutura urbana. Vários estudos foram 
elaborados até que se configurassem os números indicados na Imagem 9. 

 

Zonas Ordinárias de Uso e Ocupação: ZP – ZR – ZM– ZC – ZAE 

A proposta de zoneamento efetiva-se na territorialização das zonas, as quais indicam as condições de 
construção da cidade a partir de uma lógica urbanística e contém os parâmetros de uso e ocupação do 
solo. Estas zonas são destacadas como zonas de uso “ordinárias” pois estabelecem parâmetros que 
podem ser aplicadas à toda a cidade. Situações excepcionais, específicas, estratégicas ou temporárias 
foram destacadas nas chamadas zonas extraordinárias, a serem apresentadas a diante.  

A lei 6031/88 estabeleceu, inicialmente, 18 zonas de uso que, ao longo do tempo, transformaram-se em 
59. Buscando simplificar a aplicação da lei e tornar o conteúdo urbanístico das zonas mais claro e eficaz, 
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foram propostas apenas cinco categorias de zonas ordinárias que desdobram-se em nove, em função das 
três densidades construtivas máximas permitidas (CA=1; CA=2; CA=4), conjugadas com as densidades 
habitacionais mínimas e máximas estabelecidas. 

Buscou-se uma compreensão sistêmica do munícipio, sobretudo na distribuição das áreas de indução de 
altas densidades ancorando-as nos sistemas estruturadores de mobilidade e centralidades. Foi previsto, 
portanto, o vínculo entre a rede estrutural de transporte coletivo de média capacidade e as zonas que 
tem por objetivo promover essas densidades médias (CA=2) e altas (CA=4). A organização da distribuição 
e combinação de usos é proposta não pelo estabelecimento de uma lista, sempre passível de rápida 
obsolescência, onde se permite ou não cada uso, mas pelo estabelecimento de critérios de controle e 
limite de impactos urbano-ambientais gerados pelos diversos usos, tais como: emissão sonora e tráfego. 

As zonas Periurbana (ZP) e Residencial (ZR) reconhecem as porções do território com uso 
majoritariamente residencial de baixa densidade, preexistentes, consolidados e reivindicados pela 
população como áreas onde se deve conservar maior tranquilidade, sobretudo quanto à incomodidade 
sonora e de tráfego, sem risco de verticalização. Desta forma, o uso é majoritariamente residencial, 
admitidos usos não residenciais e mistos de baixo impacto nas vias coletoras, arteriais e de trânsito rápido 
que cortam estas zonas, dando-lhes maior diversidade. As Zonas Periurbanas são destinadas à 
preservação dos bairros situados na transição com áreas rurais ou de preservação ambiental, permitindo 
ocupações apenas unifamiliares em lote mínimo de 1.000 m2. Em razão destas áreas de baixíssima 
densidade onerarem a infraestrutura urbana, estabeleceram-se contrapartidas ambientais de interesse 
público, como altos índices de permeabilidade, drenagem e arborização (45%, 45% e 40% dos lotes, 
respectivamente). Na Zona Residencial (ZR) o CA básico é igual ao máximo de 1,0, o lote mínimo é 250 m2 
e o máximo é 750 m2 para residencial unifamiliar. Permite-se o multifamiliar horizontal (HMH) com lote 
mínimo de 500 m2 e máximo de 5.000 m2, visando circunscrever esta tipologia ao tamanho de vilas para 
que possam estar mais integradas ao tecido urbano. 

A Zona Mista (ZM) corresponde a porções do território destinadas a promover maior diversificação de 
usos, com diferentes densidades habitacional e construtiva. Foram subdivididas em Zona Mista 1, 2 e 4 
(ZM 1, ZM 2 e ZM 4), onde se permite o CA 1, 2 e 4, respectivamente. Somente nas zonas ZM2 e ZM4 são 
permitidos usos multifamiliares verticais (HMV – habitacional  e HCSEI – misto) com gabarito de altura 
máximo de 20 e 40 metros, respectivamente. Objetivando melhor relacionar os espaços privados e 
públicos, as tipologias HMH e HMV, em todas as zonas, assegurarão o mínimo de dois terços de 
permeabilidade visual de suas frentes voltadas para o logradouro público. 

A Zona de Centralidade (ZC) corresponde a porções do território destinadas à diversificação de usos, com 
predominância de usos não residenciais e mistos, que consolidem e ampliem a oferta de comércio, 
serviços, equipamentos públicos, empregos e moradia, articulando-as às redes de mobilidade existente e 
prevista, subdividida em Zona de Centralidade 2 e 4 (ZC 2, com CA máximo de 2 e ZC 4, com CA máximo 
de 4). Por questões de desenho urbano e funcionalidade, as ZC4 foram aplicadas nos entroncamentos 
entre linhas e modais do sistema de transporte coletivo, reforçando estas centralidades e, ao longo dos 
eixos de mobilidade, foi alocada a ZC2, conforme mostra a imagem 10. 
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IMAGEM 10. Zonas de Uso Ordinárias e ZEIS sobrepostas. Fonte: FUPAM/SEPLAN/PMC, 2015. 

 

Por fim, a Zona de Atividade Econômica (ZAE) corresponde a porções do território destinadas ao 
desenvolvimento econômico, sobretudo às atividades de produção, transformação e prestação de 
serviços industriais, tecnológicos e de logística, objetivando aproveitar as infraestruturas locacionais 
regionais de Campinas e incentivar a modernização da indústria, particularmente daquelas que envolvem 
ciência, pesquisa, tecnologia e informação. Subdividem-se em ZAE A e B, em virtude do porte (com lotes 
mínimos de 500 m2 e 2.000 m2, respectivamente) e distintos padrões de incomodidade urbano-
ambiental. Para estas zonas estabeleceu-se que o CA básico é igual ao máximo 1,5, sem limite de 
gabarito, buscando promover usos e tipologias mais verticais que possam aproveitar melhor os terrenos e 
diversificar o padrão tradicional das tipologias industriais e ou de serviços atrelados às mesmas. Nestas 
zonas não se permite o uso residencial por uma estratégia de reserva fundiária. Busca-se evitar a 
proliferação de condomínios residenciais (loteamentos fechados), majoritariamente horizontais e de 
baixa densidade, que vem disputando esta localização na macrometrópole, sobretudo às margens de 
rodovias e outras estruturas regionais. Visando inverter a lógica do modelo rodoviarista, incentivada 
inclusive pela própria norma urbanística vigente, para a maioria das zonas e tipologias foi dispensada a 
exigência de estacionamento ou vagas de garagem. 
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Zonas Extradorinárias : Zeel – Zeppac – Zeis 

As zonas “extraordinárias” reconhecem situações excepcionais ou sensíveis no território, sobrepondo-se 
ao zoneamento ordinário. Elas podem restringir ou flexibilizar alguns parâmetros quando se sobrepõem 
às zonas ordinárias, mas sempre relacionando-se aos mesmos, nunca criando situações de conflito ou 
desconexão com o desenho urbano proposto. Foram definidos três tipos de zonas extraordinárias: as ZEIS 
– Zonas Especiais de Interesse Social, as ZEEL – Zona Especial de Preservação Ambiental do Sistema de 
Espaços Livres e as ZEPPACs – Zonas Especiais de Preservação das Paisagens Culturais.  

É importante ressaltar que as ZEIS foram aplicadas como instrumentos urbanísticos para viabilizar a 
política habitacional de interesse social e não como zonas de uso, pois não pré-estabelecem métricas de 
uso e ocupação. Aliás, este tipo de uso das ZEIS acontece em outras legislações e as consideramos 
inadequadas exatamente porque sua aplicação mais pulverizada, as vezes sobre um lote, pode gerar 
formas de ocupação descompassadas ou indesejadas fragilizando o desenho urbano pensado para aquele 
setor da cidade. As ZEIS campineiras diferenciam-se em duas categorias, as de regularização e as de 
indução. A primeira tem a finalidade de reconhecer o território ocupado irregularmente e tornar possível 
sua regularização e nela, portanto, permitir-se-á parâmetros e métricas especiais definidas a partir de 
projetos específicos de regularização. A segunda demarca vazios urbanos que deverão constituir um 
banco de terras para a política habitacional e devem obedecer os parâmetros propostos pelas zonas 
ordinárias as quais se sobrepõem. Nestas, as Habitações de Interesse Social Faixa 1 (HIS F1), devem ser 
destinadas às famílias cuja renda mensal não ultrapasse três salários mínimos, não corresponderão a 
índice inferior a 40% do empreendimento. As HIS Faixa 2, devem ser destinadas às famílias cuja renda 
mensal não ultrapasse seis salários mínimos e não excederão 30% do empreendimento. As Habitações de 
Mercado Popular (HMP), destinadas a famílias cuja renda mensal não ultrapasse 10 salários mínimos, não 
excederão 30% do empreendimento. Os empreendimentos de Habitação Social definidos poderão 
destinar até 15% de sua área construída a usos diversos, desde que permitidos na zona de uso onde se 
inserem. 

A Zona Especial de Preservação Ambiental do Sistema de Espaços Livres (ZEEL) corresponde às porções do 
território destinadas a criar, preservar e qualificar os espaços livres, o ambiente natural e os usos 
ambientais e socioculturais associados, subdividindo-se em ZEEL 1 e 2.  A ZEEL 1 compreende os Espaços 
Livres de Uso Público, compreendendo os parques urbanos, bosques públicos, praças e canteiros 
ajardinados ligados ao sistema viário. A ZEEL 2 são as Unidades de Conservação Ambiental, 
compreendendo os Parques Naturais Municipais e demais Unidades de Conservação Ambiental previstas 
no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e áreas que são ou que vierem a ser tombadas 
por legislação municipal, estadual ou federal. Nelas é vedado o uso residencial e misto, permitidos 
exclusivamente usos institucionais, culturais e educacionais, limitando-se os demais usos aos compatíveis 
com a destinação da área e desde que aprovados pelo órgão gestor ambiental competente. Não é comum 
encontrar na legislação brasileira definições sobre formas de ocupação destas áreas. Julgou-se importante 
que estes parâmetros estejam previstos em lei para evitar desvios de finalidade praticados, inclusive, pelo 
poder público. Assim, foram definidos o CA máximo 0,1 para ZEEL 1 e 0,03 para ZEEL 2 e o IP – Índice de 
Permeabilidade mínimo de 25%, IArb – Índice de Arborização mínimo de 35% e IG – Índice Geral de 
Mitigação da Drenagem Pluvial Superficial de 25%. Importante ressaltar que, à medida em que o 
parcelamento do solo for acontecendo, novas ZEELs deverão ser criadas e incorporadas ao zoneamento.  
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As Zona Especiais de Preservação da Paisagem Cultural (ZEPPAC) sobrepõem-se ao zoneamento ordinário 
e apresentam as paisagens significativas criadas pelo homem, por ele percebidas ou apropriadas 
culturalmente. A partir de um estudo inédito, com metodologia especificamente desenvolvida para tal, 
identificou-se quinze paisagens culturais que evidenciam um sistema que revela e valoriza a diversidade e 
singularidades da cultura campineira, suas conexões com a cultura regional e nacional, seus processos e 
distintos períodos históricos, econômicos e urbanos. Nas ZEPPACs poderão ser demarcados Conjuntos 
Urbanos de Interesse Arquitetônico e Histórico da Paisagem Cultural, identificados pela relevância da 
preservação de seus atributos e significados arquitetônicos, técnicos e/ou históricos para o registro do 
processo de evolução urbana e diversidade da paisagem cultural. Este patrimônio material pode ou não 
ser indicado para tombamento. Entretanto, mesmo que não seja tombado, poderá utilizar a Transferência 
de Potencial Construtivo (TPC), calculada pela diferença entre o CA utilizado e o CA máximo permitido da 
zona de uso em que se inserem. Os recursos auferidos devem ser investidos na preservação do bem 
conforme acompanhamento do órgão de preservação competente, tal como funciona para os bens 
tombados. Outro instrumento atrelado às ZEPPACs são os EIA e EIV (Estudos de Impactos Ambiental e de 
Vizinhança) para construções acima de 2.500 m2 ou quando legislação específica solicitar ou os órgãos 
competentes julgarem necessário.  

Regras de convivência: controle dos impactos urbano-ambientais dos usos 

Uma das maiores dificuldades da LUOS é a definição de como pode ou deve acontecer a combinação 
entre usos residenciais e não residenciais. Historicamente as cidades nasceram e se desenvolveram com 
ampla mistura de usos, que passou de dentro da edificação ao urbano. O urbanismo sanitarista, na virada 
do século XX, impôs restrições e segregação a alguns usos considerados perigosos à saúde pública. A 
seguir, a matriz modernista-funcionalista propôs uma quebra drástica destes padrões reorganizando a 
cidade em setores altamente segregadores dos tipos de usos, o famoso zoning. Embora diversas críticas a 
este modelo de urbanismo sejam tecidas desde Jane Jacobs (1961), a grande maioria das leis brasileiras 
que organizam o uso do solo, inclusive a de Campinas, está fundamentada nesta matriz. De lá pra cá, 
muitas mudanças ocorreram na dinâmica das cidades. Vale destacar as mudanças de reestruturação do 
setor produtivo a partir dos anos 1980, que diluiu grandes indústrias em uma cadeia produtiva 
pulverizada de produção e serviços no território; o aparecimento de novas centralidades, com diversas 
tipologias, formas de concentração e áreas de influência; e o aprimoramento das tecnologias e da 
legislação específica de controle ambiental de poluentes. 

É neste contexto que se propôs novos parâmetros pautados por uma cidade com mais convívio de usos. A 
mescla de usos é definida em razão dos distintos níveis de impactos urbano-ambiental produzido pelas 
atividades urbanas, conforme disciplina a imagem 11. Inspirado na exitosa experiência de Santo André (lei 
8.696/04 – plano diretor e lei 8836/06 – LUOPS), foram parametrizados os níveis em razão da emissão 
sonora, de acordo com o estabelecido pela NBR 10151/00, e dos impactos no tráfego, conforme já 
estabelecem as leis específicas de polos geradores de tráfego. As interferências e interações entre os 
diversos usos urbanos se organizam em 5 Níveis de Impacto (NI). Conforme ilustra o quadro a seguir, são 
definidos os níveis permitidos em cada zona e em cada tipo de via dentro destas zonas. Desta forma, é o 
empreendimento que deve se enquadrar às normas dentro das zonas, mitigando a emissão sonora, por 
exemplo, com tratamentos acústicos, para se adequar ao permitido, dispensando a lista incerta e 
infindável de atividades que costuma acompanhar tais regramentos. Diferentemente da experiência 
andreense, julgou-se desnecessário inserir nos critérios de impacto os fatores de poluição atmosférica, 
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hídrica, geração de resíduos sólidos e vibração, visto que estes estão disciplinados em legislação 
específica e são analisados pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente de Campinas. 

 

IMAGEM 11. Quadro de Impactos Urbano-ambientais. Fonte: FUPAM/SEPLAN/PMC, 2015. 
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Aplicação dos Instrumentos Urbanísticos para Promoção de Políticas de Interesse Público 

É recomendável que a aplicação dos instrumentos urbanísticos, sobretudo aqueles previstos no Estatuto 
da Cidade, esteja definida nos Planos Diretores. Como o trabalho logrou a oportunidade de subsidiar a 
revisão do Plano Diretor, a LUOS e todo arcabouço legal pertinente ao mesmo tempo, os parâmetros para 
aplicação de instrumentos como a outorga onerosa, PEUC – Parcelamento, Edificação ou Utilização 
Compulsórios - e EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança, por exemplo, foram definidos com precisão, 
ancorados nos parâmetros urbanísticos definidos para as zonas. A oportunidade de estudar, 
simultaneamente, questões afeitas à formulação de um plano diretor e à LUOS, oferece e exige maior 
fundamentação urbanística, ao problematizar as múltiplas escalas do planejamento urbano e a integração 
entre elas para constituição de uma noção de totalidade. 

Foram adotados alguns conceitos já praticados no campo da política urbana e que, no entanto, ainda não 
eram aplicados em Campinas, como a noção de subutilização e de solo criado, estabelecidos a partir de 
Coeficiente de Aproveitamento (CA) mínimo, básico e máximo. Foi proposto o CA básico igual a 1 para 
toda a cidade, reiterando conceito já presente na Lei Orgânica do município, mas nunca regulamentado. 
Foi criada uma fórmula de cálculo para venda dos índices, com incentivos e descontos para tipologias de 
uso misto vertical, para indústrias ou serviços de alta tecnologia em ZC4, para utilização do índice de 
fruição pública, para a cota de solidariedade de HIS e em lugares onde se pretende urbanizar ou 
transformar a curto e médio prazos. A exemplo, visando incentivar a adoção da fruição pública, os imóveis 
com tipologia de habitação multifamiliar horizontal e vertical (HMH e HMV) poderão obter desconto 
progressivo na outorga onerosa, proporcionalmente à área do lote destinada à fruição pública, com a 
seguinte progressão: 10% de EFP equivalem a 10% de desconto na outorga onerosa até o limite de 30%.  

Para incentivar a produção de habitação de interesse social e mitigar o déficit habitacional de Campinas 
que gira entre 35 e 70 mil unidades (CAMPINAS/SEHAB,2011), foram adotados os seguintes instrumentos: 
ZEIS, Cota de Solidariedade e EHIS (Empreendimentos de Habitação de Interesse Social) na cidade toda. A 
partir do Plano Municipal de Habitação 2011, foram demarcadas as ZEIS de regularização e as de vazios 
urbanos, ampliando-se estas demarcações para a área central, e para os distritos Barão Geraldo e Sousas, 
visando ampliar as reservas fundiárias e a inclusão social em áreas providas de infraestrutura e mais 
valorizadas. Campinas já contava com legislação permitindo HIS na cidade toda (Lei Complementar 
70/2014). Esta medida é desejável, desde que o poder público municipal controle a provisão habitacional 
de interesse social, mediante comprovação de renda do comprador ou mutuário para que esta produção 
chegue à demanda e atinja, portanto, seu objetivo. O que vinha ocorrendo era o desvio desta finalidade 
por falta de gestão do processo pela prefeitura. 

A cota de Solidariedade, instrumento de inspiração francesa instituído recentemente pelo Plano Diretor 
de São Paulo (Lei 16.050/2014) é aplicada de modo distinto do caso paulistano, a partir de uma estratégia 
de proporcionalidade, visando evitar a burla e a consequente ineficácia do instrumento. Os 
empreendimentos habitacionais, mistos ou não residenciais com área construída superior a 10.000 m² 
ficam obrigados a produzir e comercializar o equivalente a 5% da área construída em unidades de 
Habitação de Interesse Social, faixas 1 e 2. A Secretaria de Habitação deverá ser responsável para que as 
unidades cheguem à demanda. O empreendedor poderá substituir as moradias por doação ao Poder 
Público Municipal de recursos, ou de equipamentos sociais, lote ou fração de lotes em valor equivalente 
às unidades devidas, ou produzir e comercializar HIS nas mesmas condições mas em outro lote, indicado 
pelo Poder Público Municipal. Como incentivo, o empreendimento poderá beneficiar-se de acréscimo de 
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5% na área construída, limitado ao CA máximo, quando se utilizar da outorga onerosa do direito de 
construir. Outro incentivo para a produção de HIS é que todas (ZEIS, Cota, EHIS) estão isentas de 
pagamento de outorga onerosa.  

Para aplicação do PEUC – Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios, o solo urbano 
subutilizado foi definido pelos CA mínimos em cada zona, considerando as tipologias e o tamanho dos 
lotes e para todas as áreas demarcadas como ZEIS de vazios urbanos. O Estudo de Impacto de Vizinhança 
(EIV) será aplicado para os empreendimentos com área igual ou superior a 5.000 m², ou 2.500 m² em 
áreas de ZEPPACs – Paisagens Culturais, ou 750 m² na Macrozona Ambiental. Também para ZEIS nos 
locais onde o empreendimento supera a faixa de densidade habitacional estabelecida pela zona; para HIS 
e Habitação de Mercado Popular (HMP) em área não delimitada como ZEIS; condomínio de unidades 
autônomas, loteamento ou desmembramento em terreno com área maior que 50 hectares; entre outras 
situações mais convencionais, como terminais de transportes, estações de telefonia, cemitérios, 
penitenciárias, etc.  

A proposta orienta a criação do FMDU – Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, destinando 
obrigatoriamente 20% dos recursos à implantação de sistemas de transporte coletivo público, cicloviário e 
de circulação de pedestres e outros 20% para regularização e constituição de reserva fundiária e obras 
destinados à execução de programas e projetos habitacionais de interesse social.  

Campinas possuiria, portanto, todos os parâmetros para tornar autoaplicáveis estes instrumentos e para 
induzir as diversas políticas e estratégias urbanas desenhadas tanto no que se propôs no âmbito do Plano 
Diretor, quanto na LUOS. 

Contribuições para a valorização das dimensões públicas da metrópole contemporânea 

As propostas para a municipalidade de Campinas não configuram simples revisão da legislação 
urbanística. Trata-se do refundamento das matrizes urbanístico-ambientais, que prima pela clareza e 
objetividade, para redesenhar a cidade ou, ao menos, grande parte dela. Conjugam-se novos conceitos 
com princípios, diretrizes, instrumentos urbanístico-ambientais e novos parâmetros de uso e ocupação do 
solo que anseiam a produção de um espaço urbano que valoriza a esfera de vida pública, bem como a 
construção de um ambiente urbano mais resiliente às condicionantes biofísicoclimáticas.  A adoção mais 
contundente e autoaplicativa de um novo macrozoneamento e zoneamento, de instrumentos previstos 
no Estatuto das Cidades, das Zonas Especiais de Interesse Social, de Espaços Livres e da Paisagem Cultural 
vão na direção da diminuição de desigualdades socioespaciais, da promoção das sócio e biodiversidades, 
da valorização das culturas e do desenvolvimento econômico para geração de empregos e renda. As 
principais contribuições do trabalho podem ser assim resumidas: 

1. A inovação na forma de articular as várias escalas (intra e interurbana) da vida contemporânea na 
metrópole por meio do planejamento urbano, na abordagem simultânea sobre Plano Diretor e Lei de 
Uso e Ocupação do Solo; 

2. A integração e territorialização de dados censitários e demais fontes em uma única base 
georreferenciada; 

3. A estruturação estratégica do desenvolvimento urbano a partir do reconhecimento da centralidade 
que Campinas tem na macrometrópole paulista; 
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4. A ampliação do território ambiental e rural a serem preservados, por meio do macrozoneamento, do 
controle de perímetro urbano e da instituição das paisagens culturais (sobretudo as rurais), evitando 
o espraiamento da urbanização tendencial no modelo de baixa densidade, típico das cidades do 
interior paulista; 

5. A inserção inovadora da cultura e dos patrimônios como integrantes dos sistemas estruturadores do 
desenvolvimento territorial por meio do reconhecimento das paisagens culturais, orientando a 
tomada de decisão sobre onde e como preservar e transformar na cidade; 

6. A proposição dos eixos estruturadores de mobilidade urbana articulados às densidades habitacionais 
(adequação à infraestrutura e melhoria dos custos do sistema) e construtivas com definição de 
gabaritos (norteadas pela preocupação com o desenho urbano); 

7. A proposição do Sistema de Espaços Livres públicos e privados e sua incorporação aos parâmetros de 
uso, ocupação, fruição pública, permeabilidade, retenção de águas pluviais e arborização intralote; 

8. A simplificação do zoneamento, com parâmetros de ocupação visando um desenho legível da cidade, 
ampliando a resiliência urbana, a valorização da vida pública, e não apenas a lógica de ocupação lote 
a lote; 

9. A concatenação do zoneamento com as macrozonas definidas no âmbito do Plano Diretor, a exemplo 
das ZAE – Zonas de Atividades Econômicas dentro da Macrozona Macrometropolitana. O objetivo foi 
reservar estas áreas para usos não residenciais estratégicos, como indústrias, informação, tecnologia, 
etc. reforçando o posicionamento de Campinas como centralidade na macrometrópole paulista e 
não como cidade dormitório de São Paulo (o que ocorre quando o zoneamento permite que 
condomínios residenciais se aloquem às margens das rodovias ou de equipamentos regionais); 

10. Por uma melhor relação público-privado (edifício-rua, fruição pública, ausência de recuos frontais, 
permeabilidade visual da testada, arborização, tipologia horizontal com 3 pavimentos, etc.); 

11. Definição de parâmetros urbanístico-ambientais (índices de arborização, de permeabilidade, etc.) 
específicos para cada zona, tipologia e tamanho de lote, inclusive para as ZEEL – Espaços Livres; 

12. Rompimento com a matriz modernista-funcionalista de zoning segregador, através da organização de 
usos a partir do controle de impactos urbano-ambientais gerados pelas atividades urbanas (poluição 
sonora e tráfego);  

13. Cota de solidariedade proporcional, definida em porcentagens, evitando a burla da regra ou desvios 
de finalidade; 

14. Permissão de empreendimentos de HIS na cidade toda, sem criar um padrão edilício específico 
desarticulado aos parâmetros definidos pelo zoneamento e condicionada ao EIV quando fora das 
ZEIS e ao controle de demanda pelo poder público, ou seja, as unidades devem ser destinadas à lista 
do déficit habitacional operada no âmbito da política habitacional municipal. 

O trabalho realizado contribui para o debate público e para a área de conhecimento do planejamento 
urbano e territorial, independentemente, dos poderes constituídos dele fazerem adequado uso. 
Procurou-se, criticamente, estabelecer diretrizes para novas urbanidades, ciente das heranças e das 
possibilidades de um futuro onde as atividades econômicas não pressupõem a destruição ambiental, 
cultural e da vida pública, ao contrário, podem com elas gerar novas oportunidades, mais equidade, mais 
qualidade de vida e novas formas de apropriações públicas do espaço urbano contemporâneo.  
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POLÍTICAS E PRÁTICAS TERRITORIAIS SOCIALMENTE NECESSÁRIAS 

SOCIALLY NECESSARY TERRITORIAL POLICIES AND PRACTICES 

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS TERRITORIALES SOCIALMENTE NECESARIAS  

EIXO TEMÁTICO: INSTRUMENTOS DA LEGISLAÇÃO E NORMATIVAS 

RESUMO: 
O objetivo é discutir a insuficiência das condições por meio das quais os instrumentos da legislação urbanística são 
formulados e postos em prática. Parte-se do pressuposto de que há condições históricas que podem contribuir, e até 
mesmo produzir, arcabouços normativos com horizontes democráticos concretos, amplos, e sob perspectiva 
redistributiva. A existência de pré-condições históricas para a constituição do Período Popular da História, propõe 
planos analíticos inovadores, a exemplo da noção elementar do “socialmente necessário”. Esses elementos fundam-se 
na compreensão do “território usado” como instância ativa da sociedade e categoria analítica essencial para se pensar 
o futuro. Examina-se os limites históricos que conduzem análises, projetos e planos que orbitam em torno da noção 
seminal do “direito à cidade”, e especula-se sobre a urgência de se pensar os lugares como dimensão político-
institucional imprescindível para alçar o direito ao patamar do socialmente necessário. Para a apreensão de 
possibilidades concretas, de natureza insurgente e que se apresentam no presente histórico, especula-se sobre inter-
relações indissociáveis e socialmente necessárias dos agentes sociais no processo de tomada de decisões das políticas 
públicas de caráter territorial. 
PALAVRAS-CHAVE: política urbana; atores sociais; ação política; território usado; período popular da história.  

ABSTRACT: 
The objective is to discuss the insufficiency of the conditions through which the instruments of urban planning legislation 
are formulated and put into practice. It is based on the assumption that there are historical conditions that can 
contribute, and even produce, normative frameworks with concrete, broad democratic horizons and redistributive 
perspectives. The existence of pre historic conditions for the constitution of the Popular Period of History, propose 
innovative analytical plans, for example in the elementary notion of "socially necessary". These elements are based on 
the understanding of "used territory" as an active instance of society and an analytical category essential for thinking to 
the future. It examines the historical limits that lead to analyzes, projects and plans that revolve around the seminal 
notion of the "right to the city" and speculated about the urgency to think places like political-institutional dimension 
essential to achieve the right to level socially necessary. In order to understand concrete possibilities of an insurgent 
nature and that present themselves in the historical present, it is speculated on the inseparable and socially necessary 
interrelations of the social agents in the decision-making process of public policies of a territorial character. 
KEYWORDS: urban policy; social actors; political action; used territory; popular period of history.   

RESUMEN: 
El objetivo es discutir la insuficiencia de las condiciones por medio de las cuales los instrumentos de la legislación 
urbanística son formulados y puestos en práctica. Se parte del supuesto de que hay condiciones históricas que pueden 
contribuir, e incluso producir, estructuras normativas con horizontes democráticos concretos, amplios, y bajo perspectiva 
redistributiva. La existencia de precondiciones históricas para la constitución del Período Popular de la Historia, propone 
planes analíticos innovadores, a ejemplo de la noción elemental del "socialmente necesario". Estos elementos se fundan 
en la comprensión del "territorio usado" como instancia activa de la sociedad y categoría analítica esencial para pensar 
el futuro. Se examinan los límites históricos que conducen análisis, proyectos y planes que orbitan en torno a la noción 
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seminal del "derecho a la ciudad", y se especula sobre la urgencia de pensar los lugares como dimensión político-
institucional imprescindible para alzar el derecho al, de la socialmente necesaria. Para la aprehensión de posibilidades 
concretas, de naturaleza insurgente y que se presentan en el presente histórico, se especula sobre interrelaciones 
indisociables y socialmente necesarias de los agentes sociales en el proceso de toma de decisiones de las políticas 
públicas de carácter territorial. 
PALABRAS-CLAVE: política urbana; los actores sociales; acción política; territorio utilizado; período popular de 
la historia. 
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INTRODUÇÃO 

Em 2010, dos 6,7 milhões de domicílios do município de São Paulo, 527 mil tinham, no mínimo, três 
moradores por cômodos (8%) (SILVA NETO, 2015, p. 19).  

São considerados superlotados segundo os critérios comumente utilizados na construção de indicadores de 
necessidades habitacionais (GIVISIEZ e OLIVEIRA, 2013, p. 204). O município de Campinas, SP, no total, 
abrigava 354 mil domicílios. Ou seja, apenas em situação de superaglomeração domiciliar havia, em São 
Paulo, uma Campinas e meia.  

Não é de se surpreender que em regiões com grande número de domicílios nessas condições predominem 
populações de baixa renda (Figuras 1 e 2). 

 
 Figura 1: Participação do número de domicílios particulares permanentes com três moradores e mais por cômodo no número total de domicílios 

particulares permanentes – 2010 (Superaglomeração) 
Fonte: Silva Neto (2015, p. 17) 

Esse quadro contextualiza a situação de urgência social vivenciado no país. É um retrato dos problemas 
territoriais brasileiros que exigem interferir em seus enraizamentos com certa radicalidade. As questões 
advêm de estruturas histórica e socialmente produzidas que resistem às ações episódicas desta ou daquela 
administração governamental. 
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Figura 2: Índice de segregação socioespacial – 2010 

Fonte: Silva Neto (2015, p. 16) 

 

O desafio implica interferir em mecanismos poderosos que há muito exercem o controle da produção do 
espaço urbano. Manter a segregação socioespacial é um deles. Deixar incólumes aquelas simetrias 
apresentadas nos mapeamentos, pode ser, pasme-se, deliberadamente orquestrada pelos agentes 
econômicos e pelo Estado colocado a seu serviço. Afinal, a manutenção da segregação socioespacial garante 
perenizar o comando sobre as coisas e a vida social nas cidades.  

As classes dominantes comandam a produção do espaço urbano no Brasil por meio de “três mecanismos”: o 
controle do mercado, o controle do Estado e, em especial, pela ideologia (VILLAÇA, 2001, p. 334-352). E, 
infelizmente, entre os meios empregados, está a legislação urbanística.  

No campo dessa problematização, o presente trabalho visa refletir as dificuldades enfrentadas pelos 
instrumentos da legislação à medida em que se mostram impotentes para lidar com questões estruturais 
que, por hipótese, devem ser discutidas à luz da “radicalização da democracia” (SANTOS, 2002). Em princípio, 
a recondução da política territorial e do Estado a serviço da sociedade, e não das macroempresas (SANTOS, 
2000, p. 106), depende da investigação de possíveis históricos mediados por insurgências “socialmente 
necessárias” (RIBEIRO, 2005). 
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Discutir a proposição, experimentação e viabilização de novos instrumentos exige, como ponto de partida, 
que se coloquem em marcha mudanças estruturais no arcabouço territorial, político e econômico da gestão 
pública.  

E o projeto não é de todo, desde agora, impossível. Por exemplo. O Plano Diretor Estratégico (PDE, 
16.050/2014) e a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do município de São Paulo (LPUOS, 
16.442/2016) podem contribuir nesse projeto.  

Cota de solidariedade, cota ambiental, cota parte máxima para indução socialmente necessária dos eixos de 
adensamento urbano possível com a presença de infraestruturas, implantação de rede de ciclovias e 
coletivização de espaços urbanos ocupados massivamente pelo sistema viário “fazem da cidade uma cidade” 
(LEVY, 1999). Com parâmetros e ações políticas relativamente simples como essas, mas resultantes de 
intenso processo participativo – o mais expressivo da história da cidade –, o PDE e a LPUOS de São Paulo 
apontam novos sentidos possíveis no cotidiano, no dia-a-dia da construção institucional da cidade em direção 
a perspectivas democráticas e redistributivas. 

E o mesmo se pode dizer em relação à Lei de Assistência Técnica 11.888, de 24 de dezembro de 2008. 
Presente de natal à Nação, essa proposição normativa abre caminho ao projeto do diálogo que se manifesta 
no plano da ação política entre agentes historicamente apartados uns dos outros e, consequentemente, na 
materialidade da edificação da casa e da cidade. 

Nesse trabalho, o foco de possíveis insurgências está na constituição do “período demográfico” ou, ainda, 
“período popular da história”. Dessa abordagem surgem categorias radicalmente inovadoras para a 
compreensão do fenômeno espacial. A noção de “território usado” e de “mercado socialmente necessário” 
são exemplos dessas categorias. Decorrem da dimensão territorial praticada pelo “homem lento” e resultam 
das solidariedades orgânicas relativamente independentes da regulação do mercado global. Nessa linha de 
pensamento, a proposta do tema envolve a discussão de práticas e políticas territoriais socialmente 
necessárias. Seus elementos teórico-empíricos fundamentam-se nas dinâmicas e processos socialmente 
praticados nos lugares que abrigam cidades com altas concentrações de renda, de desenvolvimento 
econômico e de pobreza, como também de enorme sociodiversidade, a exemplo das metrópoles brasileiras.  

Este trabalho articula três reflexões. Elas apontam cenários alternativos para o desenvolvimento de 
estratégias de políticas públicas de caráter territorial.  

O primeiro tópico desenvolve a noção do socialmente necessário. Os dois seguintes, reflexos dessa 
perspectiva da teoria social crítica no campo do direito à cidade e na formulação de estratégias de 
envolvimento dos agentes sociais no processo de tomada de decisões em políticas públicas. 

Sobre o socialmente necessário  

“Território usado” (SANTOS, 1999; 2000) e “mercado socialmente necessário” (RIBEIRO, 2005) são 
conceituações decorrentes da reorientação epistemológica da noção de espaço geográfico proposta por 
Milton Santos ((1996) 2006). Por meio da análise do mundo contemporâneo em sua totalização no fenômeno 
territorial, a teoria social crítica contextualiza fundamentalmente a constituição do atual “meio técnico-
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científico-informacional”1, meio em que, com o advento da globalização, produz as pré-condições 
necessárias ao surgimento de novo período histórico: o “popular” ou “demográfico”2 (SANTOS, 2000). 

Nessa direção, as práticas e políticas territoriais socialmente necessárias corresponderiam às possibilidades 
de se balizar uma forma de planejamento: o socialmente necessário. Se o planejamento for compreendido 
no rol das “técnicas de controle social” (MANNHEIM, 1940, apud PEREIRA, 1970, p. 14), as práticas e políticas 
socialmente necessárias definem-se na medida em que o controle social deriva da dualidade do agente 
Estado-Mercado para o Território, só que alçado à instância ativa da sociedade, “como a economia, a cultura 
e a política” (SOUZA, 2005, p. 252)3. O planejamento socialmente necessário reforça o controle 
socioterritorial da ação política na organização do espaço humano, acenando, com isso, possíveis históricos 
potencialmente libertários. 

Do ponto de vista do planejamento territorial, pode-se dizer que essa outra possibilidade corresponde, 
grosso modo, ao que Boisier denominou como “paradigma construtivista/complexo”, e em confronto ao 
neoliberalizante “paradigma positivista/analítico” (1988, apud SILVA NETO, 2003, p. 368-369). O 
planejamento, então, poderia “ser identificado como uma ‘engenharia de intervenções territoriais’ e as 
regiões, como os edifícios, ‘espaços socialmente construídos’” (Id, ibid, p. 369). E essa complexidade impõe 
revisões epistemológicas importantes, como, por exemplo, a substituição da tríade clássica de agentes – 
Estado/Mercado/Sociedade –, por categorias que traduzem melhor a heterogeneidade dos interesses 
sociais. Wolfe (1987) propõe 15 categorias (ver item “Agentes sociais, processo de tomada de decisões e 
políticas públicas”). 

Em princípio, esses elementos podem enfrentar o desafio de interferir estruturalmente nos processos que 
reforçam o controle sobre a produção do espaço e se complementam para constituir a formulação de práticas 
e políticas territoriais socialmente necessárias.  

Nessa direção o texto “Território usado e humanismo concreto: o mercado socialmente necessário”, de Ana 
Clara Torres Ribeiro (2005), apresenta-se como um convite a pensar sobre outras dimensões espaciais que 

                                                             
1 “A fase atual (...) é o momento no qual se constitui, sobre territórios cada vez mais vastos, o que se chamará de meio técnico-
científico, isto é, o momento histórico no qual a construção ou reconstrução do espaço se dará com um crescente conteúdo de ciência 
e de técnicas. (...) A partir, sobretudo, do fim da Segunda Guerra Mundial, generaliza-se a tendência. Desse modo, as remodelações 
que se impõem, tanto no meio rural, quanto no meio urbano, não se fazem de forma indiferente quanto a esses três dados: ciência, 
tecnologia e informação.” (Santos, 1994, p.139). Em obra mais recente, Milton Santos propõe designar o “período industrial” em 
“período técnico” (1996, p. 188-190) e o “técnico-científico” em “técnico-científico-informacional” (1996, p.190-192). 

2 “A gestação do novo, na história, dá-se, freqüentemente, de modo quase imperceptível para os contemporâneos, já que suas 
sementes começam a se impor quando ainda o velho é quantitativamente dominante. É exatamente por isso que a ‘qualidade’ do 
novo pode passar despercebida. (...) No caso do mundo atual, temos a consciência de viver um novo período, mas o novo que mais 
facilmente apreendemos é a utilização de formidáveis recursos da técnica e da ciência pelas novas formas do grande capital, apoiado 
por formas institucionais igualmente novas. (...) Uma das conseqüências de tal evolução é a nova significação da cultura popular, 
tornada capaz e rivalizar com a cultura de massas, apontando para o surgimento de um novo período histórico, a que chamamos de 
período demográfico ou popular (M. Santos, Espaço e sociedade, 1979)” (SANTOS, 2000, p. 141-143). 

3 “Elaborando sobre o espaço geográfico, objeto da geografia, propondo que ele seja considerado uma instância social, como a 
economia, a cultura e a política [Milton Santos] vai revolucionar nossa disciplina. Vai dar ao espaço geográfico um estatuto teórico e, 
com isso, uma possibilidade até então inexistente de aprofundamento do diálogo entre a Geografia e as demais disciplinas do 
conhecimento. Vai propor que o espaço geográfico, sinônimo de território usado seja assumido como um conceito indispensável 
para a compreensão do funcionamento do mundo do presente, este mundo dominado pela globalização, esta metáfora que 
incansavelmente torna míope a realidade da maioria dos habitantes da Terra” (SOUZA, 2005, p. 252). 
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necessitam de abordagens como o proposto pela autora. Isto é, sob o foco do “socialmente necessário”. Esse 
ponto de vista repousa no conceito de “território usado”, trazendo à tona, desde agora, uma particularidade 
possível do período popular da história. Portanto, avança na prospecção de tendências. 

A noção de “mercado socialmente necessário” é resultado da “análise pertinente”. Isto é, “quando o analista 
sabe claramente o que está fazendo”. O “conhecimento pertinente é o que é capaz de situar qualquer 
informação em seu contexto e, se possível, no conjunto em que está inscrito” (MORIN, 2002, p. 15). No caso, 
produzindo “os instrumentos analíticos de que necessitamos para enfrentar a dura tarefa de interpretar a 
realidade social” (SANTOS, 1996, p. 3). 

Cada vez mais abstrato e fundamentalmente financeiro, o mercado ativa relações socialmente necessárias 
por emulação dos segmentos sociais não completamente envolvidos nas relações de produção formalizadas. 
Elas se desenvolvem orientadas em noções de valor indispensáveis à sustentação das sociedades, originando 
solidariedades que, dotadas de grande potencial transformador, emergem territorializadas nos lugares. A 
abordagem pode contribuir na formulação das teorias explicativas da organização espacial do mundo 
contemporâneo. Ela desenvolve uma possibilidade teórica que, simultaneamente, apresenta uma 
possibilidade de ação política. De política territorial. 

A hipótese é que estão surgindo outras configurações culturais e uma diversidade enorme de situações 
incompreendidas pelo pensamento e pela lógica puramente instrumental. Sob a mesma unidade discursiva, 
as novas configurações e diversidades são geralmente ignoradas na instrumentalização do planejamento, e 
isso aumenta as desigualdades, acentua os processos de exclusão e, consequentemente, favorece a 
multiplicação de relações socialmente necessárias. 

Análises e soluções descontextualizadas das dinâmicas e processos socioespaciais em seus sentidos mais 
largos são insuficientes para dar conta de uma explicação satisfatória do mundo contemporâneo. Partem de 
crenças utilitaristas, tais como a de que o progresso tecnológico é inexaurível, que a “dinâmica do mercado 
é capaz de gerar, de maneira automática, a distribuição mais justa da riqueza” (CADERNOS IPPUR/UFRJ, 2006, 
p. 3). A informalidade se combate com a regulação tributária e fiscal. A violência, com ampliação do sistema 
prisional e da polícia. A produção, o estoque e a disponibilidade de alimentos são enormes, mas, ainda assim, 
o lixo é recurso para alimentar milhões de pessoas. 

Na globalização, o avanço do capitalismo e o triunfo da concepção neoliberal de mercado conduzem a toda 
sorte de derivações do totalitarismo, autorizado, como nunca antes, a se descomprometer do humanismo. 
Mas é justamente o acirramento das contradições aí instaladas que produz as pré-condições das quais 
emergem os movimentos de reação. Organizadas de baixo para cima4, as novas configurações socioculturais 

                                                             
4 Walter Sthör (1981, apud, Silva Neto, 2003, p. 369) propôs um conjunto de elementos que, por hipótese, teriam a virtude de 
desencadear um processo de desenvolvimento de baixo para cima e em contraponto ao que denominou de “paradigma de cima para 
baixo”, ou do “centro para a periferia”. Uma sistematização do “paradigma de baixo para cima”, ou da “periferia para o centro” pode 
ser resumido no seguinte: 1) Nível de decisões: descentralização. 2) Critérios de destinação de fatores de produção: mobilização 
integral de recursos. 3) Critérios de orientação do sistema produtivo: satisfação das demandas internas com ênfase no atendimento 
de necessidades básicas; autosustentabilidade; potencialização da diversidade (circuitos econômicos); 4) Formas específicas de 
organização social e econômica: organização territorial; estrutura social igualitária: consciência coletiva; autonomia institucional-
cultural. 5) Conceito de desenvolvimento: diversificado; metas sociais amplas; comportamento de colaboração; motivação endógena. 
6) Circulação dos fatores de produção: “fechamento” / “cerração” espacial seletiva com integração territorial. 7) Padrões espaciais: 
desconcentrado e integrado. 8) Marco valorativo: idealismo, metafísico (SILVA NETO, 2003, p. 369). 
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aumentam seu peso político ao territorializarem, nos lugares, solidariedades orgânicas praticadas pelos 
homens comuns na luta cotidiana pela sobrevivência.  

Reagindo a variáveis como à pressão demográfica e ao projeto da maioria, tais configurações poderão 
potencializar o desvanecimento do período anterior, impondo os condicionantes do novo. A transição para 
o “período popular da história” estaria, então, fundamentada na criatividade cotidiana e por meio de muitas 
formas de superação das racionalidades hegemônicas. Algumas inéditas, outras são práticas ancestrais, como 
a troca direta de mercadorias. 

Em caráter exploratório e tentativo, os pontos seguintes buscam inter-relacionar práticas e políticas 
territoriais à noção elementar de ações “socialmente necessárias”.  

Da legislação urbanística ao direito de lugares 

A Legislação urbanística. Entre as estruturas que contribuem para a segregação sócio-espacial encontra-se o 
próprio direito que, em seu emaranhado de normas, conduz uma série de instrumentos técnicos-legais, com 
um amplo espectro de expectativas quanto ao seu alcance e efetividade que, na maioria, não passam de uma 
quimera. Para Henri Lefebvre (1979, p. 130), o direito estabelece “a forma legal da desigualdade e a pressão 
dos interesses dominantes para dominar essa forma”. Forma jurídica que, ainda que proclame uma ideologia 
humanista, valores e princípios democráticos, possui como eixo estruturante a propriedade privada – 
aprumada no individualismo jurídico –, em agravo aos mais elementares direitos fundamentais e, portanto, 
pela manutenção e fomento das desigualdades sócio-espaciais.  
 
Norma jurídica que em seu constitutivo possui como características a generalidade, a abstração e a coerção. 
Isto é, norteia-se para um homem genérico, ideal, insculpido em um dever-ser sempre presente nas 
formulações jurídicas (OLIVEIRA, 2017). Essa conjugação por vezes desconhece, por vezes procura minimizar 
a complexidade dos diferentes contextos sociais, “fortalece o caráter modelar, universalista e abstrato do 
direito e do urbanismo” (RIBEIRO, 2013, p. 225) e constitui ameaça ao pensamento crítico contemporâneo. 
Isso porque a generalidade e abstração permitem a concepção de leis e “códigos que anulam a experiência 
popular e as estratégias de sobrevivência dos mais pobres” (RIBEIRO, 2013, p. 225). Com a falta de 
intercâmbio democrático de valores, enrijece as relações entre lei e práticas sociais (RIBEIRO, 2013b).  

Instrumentos e experiências socialmente necessários esbarram-se em um humanismo abstrato, de 
categorias e enunciados, que mistificam ou mascaram um quadro de desigualdades. 

Lutas urbanas são reivindicatórias, exigências para contemplar direitos nas constituições e codificações. 
Necessárias, mas que, na maioria das vezes, não passam do reconhecimento no plano formal, pois entre a 
norma posta e a realidade encontra óbices como a ausência de efetividade, a omissão na execução e a 
fragmentação de direitos, com a sonegação da compreensão de totalidade, da vivência e da experiência de 
direitos enquanto um núcleo de dignidade (OLIVEIRA, 2017).  

Essa conjugação constitui um impeditivo dos direitos socialmente necessários.  

Com o avanço do ideário neoliberal, aquilo que já era frágil sofre o influxo de direitos, quando maiorias 
parlamentares pontuais – dominadas pela plutocracia – utilizam do processo legislativo ordinário – por vezes 
em detrimento dos desígnios constitucionais – para a consecução de diplomas legais que desterritorializam 
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populações ou que olvidam ou descartam as vivências, experiências e contextos socioculturais em nome dos 
reclamos do mercado e de uma “destruição criativa” (HARVEY, 2007). Impõe-se às maiorias socialmente 
vulneráveis as restrições de direitos e o custo de políticas financeiras, sob o manto da abstração e uma 
suposta generalidade da norma jurídica, que pouco afeta aqueles que estão no “andar de cima” dos estratos 
sociais (SANTOS, 2006).  

O Direito à Cidade - Uma expressão é amiúde nos reclamos de militantes e intelectuais do universo urbano: 
o direito à cidade, originalmente proposta na obra homônima de Henri Lefebvre ((1968) 2011).  

Diante das relações jurídicas de ordem privatista, de prevalência do valor de troca sobre o valor de uso, 
cidades construídas e reconstruídas sob a ótica dos interesses das classes hegemônicas, de índole liberal, 
nunca formando institutos jurídicos criadores de um sistema público, que estabeleça e contemple a ocupação 
de espaços para todas as classes sociais, Lefebvre concebe o que chamou de direito à cidade, como um direito 
à vida urbana, transformada, renovada, em um novo humanismo com uma nova práxis e um novo homem 
(LEFEBVRE, 2004).  

Para ele, duas são as dimensões para interpretar os contornos e a expectação do direito à cidade: como um 
grito e como uma demanda (LEFEBVRE, 2011; MARCUSE, 2012; SANTOS JÚNIOR, 2015).  

Como um grito, o direito à cidade traz uma dimensão de resposta às exigências e às necessidades de 
produção e reprodução social da cidade. Como demanda reveste-se de um projeto coletivo por uma outra 
cidade, distinta da que temos atualmente.  

Em uma dimensão imediata – enquanto um grito – identifica-se com as agendas e lutas dos movimentos 
sociais urbanos (SANTOS JÚNIOR, 2015), como os reivindicantes da reforma urbana, do direito à moradia, ao 
direito de usufruir de serviços públicos, ou de uso e fruição do espaço público, contra a mercantilização dos 
bens de uso comum, como o ambiente, os recursos hídricos e a própria cidade. É, conforme David Harvey 
(2014, p. 15), o grito que “surge basicamente das ruas, dos bairros, como um grito de socorro e amparo de 
pessoas oprimidas em tempos de desespero”. 

Em que pese a forte associação com o direito à moradia, pela proporção historicamente deficitária dessa 
pauta, essa é uma parcela das exações que estão contempladas no direito à cidade.  

É mais amplo e não se realiza exclusivamente no direito à moradia (OLIVEIRA, 2017). Como demanda, o 
direito à cidade é um projeto; trata-se de pensar uma cidade que ainda não existe, mas que pode existir, 
longe da lógica de produção e reprodução capitalista (SANTOS JÚNIOR, 2015). Uma cidade que não é possível 
hoje, mas pode ser amanhã, uma utopia experimental (LEFEBVRE, 2011). 

A partir das reflexões de Henri Lefebvre, outros autores como David Harvey, Peter Marcuse, Nelson Saule 
Júnior e Milton Santos conferiram o seu contributo teórico para o perscrutamento do que se denomina como 
direito à cidade. Nota-se que a abordagem do direito à cidade apresenta perspectivas em sua abordagem 
mais imediata, enquanto realização do possível. De um lado, os que tecem uma associação aos direitos 
políticos, do poder decisório sobre as cidades; de outro, os que vinculam às melhorias na qualidade de vida 
urbana. Entre eles há um liame: a discussão sobre o direito à cidade como indissociável ao exercício e vivência 
dos direitos socialmente necessários. 
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Para David Harvey (2014, p. 28), o direito à cidade é um dos mais preciosos direitos humanos, e consiste no 
“direito de mudar a nós mesmos pela mudança da cidade”. Para ele, é um direito mais coletivo do que 
individual, uma vez que reinventar a cidade depende inevitavelmente do exercício de um poder coletivo 
sobre o processo de urbanização. Isto é, o direito à cidade tem a capacidade de propiciar um maior controle 
dos meios de produção e reprodução nas cidades. 

Peter Marcuse (2009), por sua vez, assevera que o direito à cidade é uma demanda por um direito amplo e 
abrangente, não apenas no sentido legal de um direito a benefícios sociais específicos, mas um direito no 
sentido político, em um plano moral mais elevado que exige um sistema melhor no qual os potenciais 
benefícios da vida urbana possam ser plena e totalmente realizados. Para esse teórico norte-americano, o 
direito à cidade articula-se com o exercício dos direitos políticos, de participar dos processos decisórios que 
contemplem os benefícios da vida urbana em uma concepção universal, de pessoas e seus direitos.  

É somente com o exercício dos direitos políticos, com a participação de intensidade entre os atores e 
cidadãos do meio urbano, é que possível um conjunto de direitos realizáveis na vida urbana. 

O jurista Nelson Saule Júnior concebe o direito à cidade como um direito humano emergente ou, na 
linguagem técnica, como um novo direito fundamental, cuja noção política e cultural é o carro chefe da 
reforma urbana e “marco referencial e institucional para as experiências existentes nas cidades brasileiras” 
(2007, p. 29). A partir de uma leitura internacional, com os componentes enunciados na Carta Mundial sobre 
o Direito à Cidade, Saule Júnior (2009) articula o direito à cidade dentro do contexto jurídico brasileiro, em 
especial a partir da reforma urbana e o considera como a pedra angular de todo o direito urbanístico. Pontua 
que o direito à cidade retrata a construção de uma ética urbana fundada na justiça social e cidadania, com a 
prevalência dos direitos humanos para que a cidade exerça a sua função social.  

Milton Santos reconhece a importância do direito à cidade, para uma vida decente para todos e reforça que 
mais que um direito, “o que está em jogo é o direito a obter da sociedade aqueles bens e serviços mínimos, 
sem os quais a existência não é digna. (...) Sem isso, não se dirá que existe o cidadão” (2013, p. 209). Para 
ele, o direito à cidade liga-se aos direitos de cidadania, da sua universalidade aos cidadãos, não 
exclusivamente político, mas de garantia dos direitos socialmente necessários, de e para uma vida digna.  

Em articulação com o caráter reivindicatório de Henri Lefebvre e David Harvey, propõe-se, aqui, ademais, a 
inserção da dimensão espacial, isto é, a partir de Milton Santos e Ana Clara Torres Ribeiro. A compreensão 
do direito à cidade deve integrar-se ao conceito de território usado e dos lugares, pela pluralidade de 
perspectivas e processos que engendram. 

Para Milton Santos, o território usado, interpretado como equivalente do conceito de espaço banal, lugar de 
“todos os capitais, todos os trabalhos, todas as técnicas e formas de organização podem aí se instalar, 
conviver, prosperar” (2006, p. 218), é onde se tece as relações complementares e conflitantes, convidando-
nos a pensar processualmente as relações entre o lugar, a formação socioespacial e o mundo (SANTOS, 2000).  

Nesse sentido, é inevitável pensar o direito à cidade e suas projeções nos e com os desafios atuais da 
globalização hegemônica, marcada pela competitividade entre os atores globais e locais, entre verticalidades 
e horizontalidades, fixos e fluxos, tendo o território usado na mediação entre o global, o nacional e o local.  
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É no território usado que se estabelecem todas as relações sociais e de poder, de interações e sobreposições, 
de intervenções e submissões. “Nele aclaram as assimetrias do passado e do presente, os preconceitos, as 
desigualdades e as exclusões com suas matizes – econômica, social, cultural, étnicas, geográficas e de lugar” 
(OLIVEIRA, 2017). 

O território usado constitui, segundo Ribeiro (2013c, p. 294), “numa categoria mediadora posicionada entre 
o passado e o presente, cujo domínio é indispensável ao desvelamento de futuros possíveis”. Disso 
depreendemos que a relação territorial não é apenas espacial como também temporal. O território é um 
híbrido, segundo Rogério Haesbaert (2012, p. 79), “entre sociedade e natureza, entre política, economia e 
cultura, e entre materialidade e “idealidade”, numa complexa interação tempo-espaço”. 

Com o predomínio da retórica neoliberal e o estabelecimento de normas verticais impostas pelo demiurgo 
mercado, com a consequente inflexão dos direitos das maiorias, as lutas urbanas engendradas pelas 
dimensões do direito à cidade correspondem à retomada dos imperativos socialmente necessários, que se 
realizam nas cidades, que, mais que uma delimitação político-administrativa ou espaço de reprodução do 
capital, revestem-se de lugares, enquanto horizontalidades, sede daquilo que Milton Santos denominou 
como “resistência da sociedade civil” e “até que possamos aprender a alcançar escalas mais altas” (2002, p. 
p. 19). 

É nessa perspectiva que se propõe o território usado a informar o conceito de direito à cidade, enquanto 
substrato do direito ao e de lugares, ou simplesmente de lugares, enquanto locus para a corporificação de 
direitos e do sentido de e para uma vida digna, para a concretude de novas solidariedades em face das 
desumanizações de si e do outro (OLIVEIRA, 2017). Nessa conjugação, “o homem e o humanismo abstrato 
são confrontados, no presente, pelo homem lento, que atrai de maneira irreversível, a defesa da cidadania e 
da democracia social em direção ao quotidiano e aos lugares do Outro” (RIBEIRO, 2013c, p. 300). Mais que 
um slogan, um reclamo ou a exigência de um ou conjunto de direitos, o direito à cidade, pelo caráter 
insurgente e emancipatório, traz o imperativo de se reconhecer práticas e vivências das maiorias dos e nos 
lugares, como espaços de resistência, em que é possível e necessário a corporificação de direitos. 

Agentes sociais, processo de tomada de decisões e políticas públicas 

O Plano Diretor Estratégico de São Paulo, PDE 2014. Foi reconhecido pela ONU como um exemplo de boa 
prática de planejamento urbano com participação popular. A lei, que deve orientar o desenvolvimento do 
município por 15 anos, até a cidade até 2029, integra o “Manual Shanghai 2016 – Um Guia para o 
Desenvolvimento Urbano Sustentável do século 21” lançado durante o Habitat III, realizado em Quito, 
Equador. 

O PDE de São Paulo destacou-se no quesito “Integração Social e Cidades Inclusivas”. 

A produção do plano envolveu 114 audiências públicas, cerca de 25 mil participantes e 10 mil contribuições. 
Passou, em 2013, por quatro etapas de revisão com audiências temáticas nas subprefeituras e oficinas 
públicas, além de um mapa colaborativo e, antes do texto ser encaminhado à Câmara Municipal, a minuta 
esteve disponível para consulta pública um mês antes. 

Em consequência dessas práticas, o PDE 2014, e a LPUOS 2016 que o complementa, reflete “dupla lógica das 
relações Estado-sociedade” (MAIA, 2016). Ampliação dos “espaços e canais de participação e por um esforço 
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inovador da gestão em relação à estruturação de uma metodologia participativa para o diálogo e o 
consenso”; e, pelo “papel ativo do Estado na mediação de conflitos entre setores organizados, tais como o 
movimento de moradia, o mercado imobiliário e as associações de moradores de Zonas Estritamente 
Residenciais”. 

A Lei da Assistência Técnica 11.888/2008. Como tentativa de minimizar a situação de desigualdade social 
vista em países como o Brasil, prevê assistência gratuita para projetos de habitação em famílias com renda 
de até 3 salários mínimos.  A lei trata de contratação por intermédio de recursos públicos de profissionais de 
arquitetura e engenharia para a construção de casas.  

Estimuladas pela lei, proliferam-se, no país, práticas que mobilizam os mais diversos atores. Gestores, 
técnicos, estudantes, pesquisadores, professores e agentes sociais. Por exemplo, o Escritório Público de 
Salvador, criado em 2001, já entregou gratuitamente cerca de 5 mil projetos a famílias de baixa renda da 
cidade. “O projeto de Arquitetura Social é da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas e 
funciona em parceria com seis faculdades da capital baiana” (CAU, 2018). 

Esses dois casos, o PDE de São Paulo e a Lei de Assistência Técnica, podem ser vistos como evidências da 
constituição do período popular da história. É uma hipótese relacionada às insurgências que, por ora 
relativamente invisibilizadas, denotam, coerência interna no modo em que se orquestram em torno da 
volorização do sujeito coletivo. 

(...) A problemática da ação política (...) está em aberto como lugar de reflexão, como lugar 
dos projetos, de construção dos projetos, como lugar estratégico, como pensar 
estrategicamente, como compreender as forças opositoras, como compreender que eu não 
ando sozinho sem considerar a ação do outro. Isto é a ação política. Isto é o tabuleiro do 
jogo político (RIBEIRO, 2014, p. 44).  

E mais. No período histórico atual, “tudo é agenciável e negociável” (Id., p. 53), e “esta desestabilização cria 
a possibilidade de se pensar a partir do futuro, e não a apenas a partir do passado” (Id., p. 133). 

Pois bem. Se tais situações podem indicar “[que] a ‘qualidade’ do novo pode passar despercebida” (Santos, 
2000, p. 141), a associação de ações políticas produzidas no mesmo sentido abre espaços para a ação racional 
com relação a finalidades e patamares sociais projetados mais amplamente. Democráticos e libertários. “É 
absolutamente importante compreender que nós temos nesse momento uma abertura para a ação racional 
e da ação política” (Ribeiro, 2014, p. 101-102).  

Mas o embate é duro. 

No caso de São Paulo, um ano após a publicação da LPUOS de 2016, inicia-se a discussão daqueles princípios 
socialmente discutidos e enfrentados como projeto comum. Em 2017, a gestão municipal vigente contraria 
o plano que deveria perdurar por 15 anos. 

No plano da Assistência Técnica não é de todo diferente. Há conflitos, tensões, mas o que varia é a natureza. 
É outra. Resultam das mesmas assimetrias produzidas pelas elites, quer por um motor, quer por outro (Faoro, 
XXX; Souza, 2017).   
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Notório o esforço de ações previstas por essa lei, porém, ela não tem a virtude de resolver problemas 
estruturais. Expõem ainda mais a desigualdade e a fragilidade existente, naturalizando as diferenças e a falta 
de acesso a condições básicas de todo cidadão como alimentação, saneamento básico, saúde e educação. 
Atos desta natureza não prevê a mudança para um estado pleno da cidadania (SANTOS, 1996/1997), é algo 
isolado e não uma ação política (RIBEIRO, 2014) para fins de mudança. A desigualdade continua e se torna 
ainda mais evidente. 

Para Milton Santos (Id. ibid.), cidadão é aquele que não apenas é dotado de seus direitos, mas sim, aquele 
que de uso de sua cidadania se coloca em igualdade ao Estado e se sente legitimado para afronta-lo, e o faz 
quando preciso. Esse indivíduo entende o mundo, as várias visões em torno dos problemas, a situação em 
que o mundo se encontra e o que seria dele caso seus direitos se perdessem.  No Brasil, este sentido de 
cidadania é dissolvido, ou melhor, como diria o geógrafo, mutilado! 

É desse estado da consciência que pode emergir a continuidade dos projetos democráticos, do sujeito 
coletivo, e a multiplicação larga de sentidos socialmente necessários. 

O território usado, plano da existência de todos, incluindo verticalidades – o espaço dos fluxos – e 
horizontalidades – os recursos, a produção e a sociedade civil – pode ser o ponto de partida reflexivo de 
projetos e ações. 

É o território abrigo da Nação, de todos. 

A classe média, por exemplo, seria formada de cidadãos? Se a grande parte deste público se preocupa muito 
mais com a manutenção de seus privilégios e não com seus direitos, pode se dizer que não! O pagamento do 
plano de saúde, da escola particular e do segurança que durante a noite faz a ronda no bairro ganham mais 
notoriedade que seu próprio direito a saúde, educação, segurança e moradia. Esse é um processo de 
desnaturalização da democracia que impede a difusão dos direitos fundamentais para a totalidade da 
população. Nesse caso, há aqueles que não querem ser cidadãos porque gozam egoisticamente de 
privilégios, e aqueles não reúnem as condições para exercerem sua cidadania. Negros, pobres, mulheres, 
LGBTS, comunidades indígenas, todos que, marginalizados, sentem a não cidadania no quotidiano (SANTOS, 
1996/1997). 

Verificar as formas da cidadania mutilada no Brasil é tarefa fácil. Cidadania mutilada na remuneração, no 
direito de ir e vir, no acesso à educação, nas oportunidades de emprego e promoção e na localização do 
indivíduo, na moradia. 

Desse modo, a recondução e convergência das políticas que manifestam, ou melhor, que podem exprimir 
evidências de possibilidades insurgentes do período popular requer a condição protagonista dos agentes 
sociais nos territórios onde estão, nos tornando sujeitos da realidade concreta da convivência de cada um de 
nós. 

A passagem a tal condição está estreitamente associada a um projeto de natureza política, a uma “política 
de civilização” que em muito ultrapassa ações gestionárias como treinamentos e monitoramentos (NAÏR E 
MORIN, s.d.). 
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Nesse projeto está a força social que conduz a afirmação dos agentes socais como sujeitos, como sujeito-
coletivo. “A passagem da força social para força política acontece pela conquista das arenas políticas e pela 
conquista dos meios de poder (...)” (RIBEIRO, 2014, p. 75-76). A ação é planejada a médio ou longo prazo, 
focada em segmentos sociais, pretende mudanças abrangentes e estruturais, pode demorar, mas quando 
vem são muitas. Filosoficamente, a ação é a práxis e preserva os valores fundamentais da igualdade. 

Não é isso que se quis no PDE/LPUOS de São Paulo e no Escritório Técnico de Salvador? 

Essas ações, e muito mais outras distribuídas por todo o território nacional, são, cada uma, uma, e juntas, 
todas semelhantes em insurgências situadas em diversos níveis, convergentes rumo a projetos a partir do 
futuro; do futuro possível e socialmente necessário pela ação política e transformação da cultura de massas 
em cultura popular (SANTOS, 2000). 

Nesse projeto, o saber técnico-científico, o trabalho do intelectual, pode e deve estar a serviço da sociedade. 
As condições históricas atuais exigem a produção de conhecimento qualificado a este patamar, a tal fio 
condutor, que permite entrever, tanto na legislação urbanística de São Paulo, quanto na legislação federal 
da assistência técnica e em muitas outras invisibilizadas, uma coerência interna e um princípio atento às 
urgências sociais e à concretização do interesse-comum-do-território-usado. 

Na realidade do planejamento territorial, o aumento da “densidade técnica” e de ações gestionárias 
presentes no território (SANTOS, 1996, p. 173) tende a se ampliar em praticamente todas as dimensões 
espaciais, inclusive nos processos de tomada de decisão do Estado e, em particular, na análise locacional 
envolvida no cumprimento das funções públicas. E esse aspecto pode alavancar políticas públicas que 
contemplem os agentes sociais no processo de tomada de decisões. 

O problema é superar barreiras, e até mesmo, visões preconceituosas que não entrevem que se pode utilizar 
a instrumentação (não o instrumentalismo) na condução de políticas públicas de caráter territorial. Exemplo 
disso foi o desenvolvimento de técnicas de análise regional e elaboração de políticas territoriais concebidas 
no período militar visando, em última análise, implantar a subordinação da soberania nacional aos projetos 
de atores hegemônicos. Essas mesmas técnicas e estratégias de políticas integrais e integradas (RONCA, 
1983), podem, em princípio, auxiliar na formulação de políticas e práticas territoriais socialmente 
necessárias.  

Em princípio, questões estratégicas da organização do território do Estado-nação podem ser recolocadas em 
outras bases. 

A aplicação de sistemas técnicos é decisiva nos processos de gestão territorial, exercendo enorme influência 
na concepção de métodos administrativos, mas nem sempre dão conta da complexidade do fenômeno 
espacial e, consequentemente, nos instrumentos de gestão (SOUZA, 2005; SILVA NETO, 2014). Modelos 
reduzem conceitos e não traduzem territórios. Geometrias não produzem geografias (CARANDINA e SILVA 
NETO, 2017).  

Em face à realidade urbana de países como o Brasil, a gestão tecnicizada pelo emprego de modelos dificulta, 
quando não impede equacionar, de fato, problemas relacionados à oferta de equipamentos sociais, como a 
moradia. Também obscurece o enfrentamento de questões estruturais, tais como as desigualdades 
socioespaciais, e limita o alcance social da ação política do Estado. 
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No período atual, há pré-condições históricas necessárias à proposição e desenvolvimento de convergências 
entre ambas as abordagens. Geometrias com geografias, modelos com territórios. O elemento convergente 
para essa abordagem híbrida (LATOUR, 2013) é, uma vez mais, o “território usado” (SANTOS, 1999). Projeta-
se, assim, que as abordagens sistêmicas, quando compreendidas em concomitância às abordagens 
territoriais, tornam-se potencialmente colaborativas no processo de tomada de decisão que envolvem os 
agentes sociais, lá onde estão, em seus territórios. 

A aposta é que a estratégia parta de um enfoque híbrido e possa ser colocada a serviço de projetos afluentes 
dos agentes sociais. A perspectiva que se pode defender é que o modelo incorpore saberes técnicos 
atribuindo primazia às variáveis que refletem a ação social e difundem outros saberes próprios dos lugares 
(RIBEIRO, 2014a). 

Esse princípio teorizante traz, por hipótese, o procedimento que permitiu encontrar pontos em comum, de 
natureza contra-racional, ao se exemplificar ações tais como o PDE/LPUOS de São Paulo e o Escritório Técnico 
de Salvador. 

Na abordagem híbrida, que considera a associação entre geometrias, geografias, modelos e territórios, a 
aposta é que devam ser acrescentados e ponderados elementos analíticos essencialmente territoriais no 
desenho dos modelos.  

Territorializando-se a análise, o processo de tomada de decisões do Estado e as políticas públicas de caráter 
territorial podem tornar-se mais compreensivas das dinâmicas próprias a cada lugar.  

Nessa perspectiva, e visando acrescentar uma discussão a mais sobre o tema, a contribuição que se pretende 
acrescentar à pratica essencialmente técnica e instrumental dos modelos diz respeito a dois âmbitos de 
análise. O primeiro campo observa que a seleção dos gestores que se utiliza no desenvolvimento de modelos 
não expõe à complexidade do tecido social. Em segundo, a seleção dos agentes envolvidos aleatoriamente 
não satisfaz a condição de reprodutibilidade que, em princípio, e idealmente, norteia a proposição de 
modelos.  

Para Boisier (1988), a construção social de um lugar começa pela investigação sobre o número e tipos de 
agentes inseridos no desenvolvimento local, assim como pela identificação de como esses atores se articulam 
e interagem no ambiente e com o ambiente em que estão inseridos (1988). Dessa forma, segundo o autor, 
seria possível falar de um conjunto de atores e não somente de um somatório desses, possibilitando uma 
visão de totalidade da região e de seu desenvolvimento.  

Sobre a busca de uma totalidade de situações que pudesse dar conta da complexidade social, Marshall Wolfe 
enumerou os agentes que devem, em princípio, ser considerados na planificação – da região, da cidade, do 
território. São as seguintes categorias: a) dirigentes políticos; b) planejadores e tecnocratas; c) burocratas; d) 
capitalistas e empresários; e) gerentes e outros tecnocratas; f) juízes e advogados; g) dirigentes sindicais; h) 
dirigentes de associações profissionais; i) proprietários de meios de comunicação; j) acadêmicos e 
intelectuais; l) dirigentes de organizações religiosas; m) dirigentes e organizações estudantis; n) dirigentes e 
ideólogos que contrariam a economia de mercado; o) dirigentes de movimentos dos pobres rurais e urbanos 
(1987). O poder explicativo e propositivo do mod 
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Estabelecendo um paralelo com Wolfe, verifica-se que Lei de Assistência Técnica 11.888/2008 corre o risco 
de limitar a apenas duas categorias de atores sociais: acadêmicos e planejadores/tecnocratas. Resultado. 
Nesse contexto o sujeito social fica à margem de todo processo. E o mais incerto. O poder explicativo e 
propositivo do modelo vê-se prejudicado por não considerar o território como instância ativa da sociedade 
(SOUZA, 2005; SILVA NETO, 2014); a seleção deliberada do projeto de alguns sobre o interesse de todos 
enquadra-se naquela classe de protagonismo pela qual o ator social se impõe sobre a problemática do 
sujeito, que é mais complexa e estrutural (RIBEIRO (2011). 

Segundo Milton Santos (1996), o entorno no qual se instalam as formas naturais e artificiais, assim como, as 
relações compulsórias ou espontâneas, sentimentos, valores e ideias é que determina o valor real, criando 
novas localizações, divisões de trabalho e formas de cooperação. 

Conclusões 

O Escritório Público de Salvador já entregou cinco mil projetos. A cidade de São Paulo possui 498,3 km de 
vias com tratamento cicloviário permanente, sendo 468,0 km de ciclovias ou ciclofaixas e 30,3 km de 
ciclorrotas. A integração modal conta com 6.149 vagas em bicicletários públicos, e 121 paraciclos públicos 
instalados nos Terminais de Ônibus e nas Estações de Trem e Metrô (CET, 2018). 

Como forma de induzir o adensamento populacional e habitacional nos eixos de transporte dotados com 
maior infraestrutura, a LPUOS de São Paulo fixou a cota parte 30. Com isso impede, ou dificulta, que a 
verticalização agregue a vantagem comparativa resultante da oferta das melhores infraestruturas no 
mercado imobiliário de edifícios elitizados. 

Itaú Cultural, Sesc, Instituto Moreira Salles somam-se ao MASP construindo grandes e importantes 
arquiteturas devotadas à população em geral no eixo coletivizado da avenida Paulista – em finais de semana 
e feriados a via é fechada aos veículos. Esse “fechamento” também ocorre em outras grandes avenidas da 
cidade. 

Formações temporárias, elas não têm o mesmo sentido da convivência em parques e jardins públicos, que, 
se diga, estão em vias de serem privatizados pela gestão municipal vigente.  

São diferentes dos espaços públicos do projeto urbanístico.  

Reúnem o encontro e o acesso facilitado pela rede de transporte público, em especial, a metroviária.  

Há trinta anos essa concepção de projeto urbano seria incompreensível, ou radicalmente rechaçada. Há, 
hoje, praticadas, sociabilidades e corporalidades que reúnem os cidadãos em trocas de variadas naturezas. 
E essas demonstrações podem ser interpretadas como evidências de pré-condições históricas para 
constituição do período popular da história. Com ele, as “coisas” socialmente necessárias. 

De fato, o território usado pode ser vivenciado. Concretamente. Não repousa no campo da especulação 
teórica. É experimentado, e por grande número. O período popular da história também é reconhecido por 
ser um período demográfico. Há, aí, o poder do número. 
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Mas como a história não caminha do ponto A ao B, mas, sim, ao A’, ao A’’, etc. lembrava Milton Santos em 
aula, o PDE de 2014 e a LPUOS de 2016 são alvo de revisões logo em seguida, em 2017. A Figura 3 mostra um 
elemento comparativo. E um dos pontos nevrálgicos é, justamente, aquele parâmetro urbanístico que, 
associado aos clássicos coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação, reaviva, na arena política do Plano 
Diretor, um elemento do Código de Obras: a cota parte – a fração ideal.  

A cota parte na lei vigente é 20. Propõe-se 30, num claro aceno ao estímulo da produção imobiliária da 
"cidade oca" (NAKANO, 2015). 

 

Figura 3: Revisão do Zoneamento em São Paulo: o que está em jogo? 
Fonte: Daniel Montandon (2017) 

Políticas e práticas territoriais socialmente necessárias não são apenas urgências. São elementos 
constitutivos da história. Independem dos sujeitos, ou melhor, do sujeito particular, do interesse particular. 
Impõem o bem comum, o interesse comum, plantados de longa data na organização do espaço das cidades 
brasileiras com potência inédita. A diferença é que o “comum” não é mais, e tão somente, um princípio 
normativo.  
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O território usado, o território banal, o espaço de todos, por um “capricho” da história, passa por ter seu 
reconhecimento normativo exatamente porque, por ser “comum”, nada mais faz que cumprir o que reza a 
lei. O interesse comum relativiza e subordina o interesse particular. 

Seguimos. 
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IN BELÉM, PA 

REGULACIÓN URBANÍSTICA Y MORFOLOGÍA URBANA: EL CASO DEL NÚCEO HISTÓRICO DE 
ICOARACI EN BELÉM, PA 

EIXO TEMÁTICO: INSTRUMENTOS DA LEGISLAÇÃO E NORMATIVAS 

RESUMO: 
A elaboração de legislações urbanísticas específicas é delegada ao Poder Público Municipal. A existência de municípios 
que concebem legislações urbanísticas genéricas, que não refletem as características da estrutura urbana existente 
prejudicam a eficiência e justiça no planejamento e gestão urbana. O presente trabalho discute como a forma urbana 
do Núcleo Histórico de Icoaraci, em Belém-PA, está sujeita ao Plano Diretor do Município de Belém, e como este 
instrumento orienta o modo de ocupação à nível do lote. Adota-se como área de estudo os bairros do Cruzeiro e Ponta 
Grossa em Icoaraci, denominados como Núcleo Histórico de Icoaraci. Nele é feita uma proposta de um zoneamento de 
caráter morfológico desenvolvido a partir do exame das características do plano e tecido urbanos, bem como do padrão 
de uso e ocupação do solo. A finalidade da proposta é confrontar as diretrizes de uso e ocupação e os índices 
urbanísticos definidos pela legislação urbanística vigente e as características morfológicas existentes. Os resultados da 
aplicação dos índices urbanísticos em vigor aos lotes caracterizados pelas suas composições morfológicas demostram a 
insuficiência do atual modelo de regulação urbanística em regular de maneira adequada a ocupação de quadras com 
qualidades históricas e urbanísticas específicas a serem preservadas, como nos dos bairros estudados. 
PALAVRAS-CHAVE: morfologia urbana; regulação urbanística, lote; Distrito de Icoaraci; Belém.  

ABSTRACT: 
Setting up specific urban legislation is delegated to Municipalities in Brazil. The existence of municipalities that conceive 
generic urban planning legislation, which does not reflect the characteristics of an e existing urban structure, impairs 
efficiency and justice in urban planning and management. The present work discusses how the urban form of the Icoaraci 
Historical Core, in Belém-PA, is subject to the Plano Diretor of Belém Municipality and how this instrument guides the 
way of occupation at the building lot level. The neighbourhoods of Cruzeiro and Ponta Grossa in Icoaraci, entitled as 
Icoaraci Historical Core, are adopted as a study area. The article has a proposal of a morphological based zoning 
developed from the examination of the characteristics of the urban plan and fabric, as well as land use and occupation 
pattern are made. The intent of the proposal is to confront the use and occupation guidelines and the urbanistic indexes 
defined by the current urban legislation and the existing morphological characteristics. The results of applying the 
urbanistic indexes in force to the plots characterized by their morphological compositions show the insufficiency of the 
current model of urbanistic regulation to adequately regulate the occupation of blocks with specific historical and urban 
qualities to be preserved, as in the studied neighbourhoods. 
KEYWORDS: urban morphology; building lot; simulation; Icoaraci; Belém.   
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RESUMEN: 
La elaboración de legislaciones urbanísticas específicas es delegada al Poder Público Municipal. La existencia de 
municipios que conciben legislaciones urbanísticas genéricas, que no reflejan las características de la estructura urbana 
existente, perjudican la eficiencia y la justicia en la planificación y gestión urbana. El presente trabajo discute cómo la 
forma urbana del núcleo histórico de Icoaraci, en Belém-PA, está sujeta al Plano Diretor do Municipio de Belém, y como 
este instrumento orienta el modo de ocupación a nivel de la parcela. Se adopta como área de estudio los barrios del 
Cruzeiro y Ponta Grossa en Icoaraci, denominados como Núcleo Histórico de Icoaraci. En él se hace una propuesta de 
una zonificación de carácter morfológico desarrollado a partir del examen de las características del plano y tejido 
urbanos, así como del patrón de uso y ocupación del suelo. La finalidad de la propuesta es confrontar las directrices de 
uso y ocupación y los índices urbanísticos definidos por la legislación urbanística vigente y las características 
morfológicas existentes.Los resultados de la aplicación de los índices urbanísticos en vigor de las parcelas caracterizadas 
por sus composiciones morfológicas demuestran la insuficiencia del actual modelo de regulación urbanística en regular 
de manera adecuada la ocupación de cuadras con cualidades históricas y urbanísticas específicas a ser preservadas, 
como en los de los barrios estudiados. 
PALABRAS-CLAVE: morfología urbana, lote, simulación, Icoaraci, Belém. 
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INTRODUÇÃO 

Por volta de 2003, após o Plano de Belém instituído em 1993 ter vigorado por 10 anos, iniciaram-se os 
trabalhos de revisão da lei do plano, concluído em 2008, quando foi promulgada uma nova lei (Lei 8.655, de 
30/07/2008). O Plano Diretor Urbano de 2008 trouxe índices urbanísticos que passaram a vigorar em 
conjunto com dispositivos da Lei Complementar de Controle Urbanístico de 1999. Porém, o plano não 
integrava políticas públicas setoriais com diretrizes de ordenamento territorial, ficando clara a partir do 
aumento de índices de aproveitamento, bem como das áreas abrangidas pelos maiores índices, atender aos 
interesses do mercado imobiliário.  

No caso de porções do território belenense distantes do Centro Metropolitano, as modificações na ocupação 
do solo estão associadas a capacidade de a morfologia original abrigar as novas taxas de densidade 
construtiva em um tecido urbano tradicional. O exame da morfologia do Distrito de Icoaraci, localizado a 20 
km do centro de Belém é tratado neste artigo como forma de proceder a uma análise dos índices urbanísticos 
contidos no Plano Diretor de 2008 para aquela área. O objetivo é subsidiar possíveis ações de revisão do 
plano com ensaios voltados a aplicação dos índices urbanísticos tendo como base uma investigação 
morfológica do desenho de quadras, dimensões e disposições de lotes e análises dos arranjos resultantes. 
Acredita-se que o estudo seja uma contribuição em meio a escassez de trabalhos de análise das 
consequências de regulações para a forma urbana. 

Os estudos de morfologia urbana morfológicos que servem de base a este trabalho estão ligados a 
composição sistemática e hierarquizada da forma da paisagem urbana conforme desenvolvido pela Escola 
de Morfologia Urbana Inglesa iniciada por Conzen e depois desenvolvida por diversos autores conforme 
organizada por Pereira Costa e Netto (2017). Conzen identifica três categorias sistêmicas da forma: o plano 
urbano formado pelo sistema viário e o padrão de parcelamento do solo associado, o tecido urbano formado 
pelas quadras e lotes com os tipos edilícios semelhantes e o padrão de uso e ocupação do solo e das 
edificações. Neste trabalho associou-se o plano urbano a origem do Distrito de Icoaraci fortemente ligado ao 
período de boom da economia gomífera na Região Amazônica, momento decisivo para a entrada do 
capitalismo na região e discutido a partir de ideias voltadas ao desenvolvimentismo envolto no 
embelezamento urbano e na modernização da sociedade (SARGES, 2000; CASTRO, 2011). 

Partindo de uma exposição da legislação urbanística atual em paralelo ao estudo do plano urbano em termos 
de composição de um período específico no tempo de formação do distrito de Icoaraci, o presente artigo, 
após esta introdução está dividido em mais três sessões. Na seguinte sessão aborda-se o Núcleo Histórico de 
Icoaraci, o qual é objeto de análise e proposição de metodologia um zoneamento de cunho morfológico nas 
duas sessões que complementam o artigo. Por último é contraposto o zoneamento de cunho morfológico 
com a aplicação de parâmetros urbanísticos em vigor para considerações sobre as limitações do que 
comumente é aplicado a partir do estudo de caráter morfológico conduzido. 

A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA ATUAL E O PLANO URBANO DE ICOARACI 

Por meio da legislação urbanística, o Estado se propõe a planejar e controlar a forma do espaço urbano e 
suas respectivas dinâmicas, resguardando os interesses coletivos em detrimento das forças econômicas as 
quais o espaço urbano está submetido. O planejamento e controle da ocupação do espaço urbano são 
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guiados por políticas urbanas que permitem o estabelecimento de diretrizes e parâmetros urbanísticos, 
sendo estes os mecanismos específicos e fundamentais utilizados pelo Estado para definir e alcançar padrões 
mínimos relacionados à saúde e vida social em cada assentamento urbano (MUMFORD,1961, p. 441). A fim 
de resguardar os interesses públicos e estabelecer controle sobre o território, atualmente no Brasil, o Estado 
rege a organização administrativa sobre as políticas urbanas por meio de legislações correlatas: a própria 
Constituição Federal de 1988: a Lei nº 6.766/1979 que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano; e a Lei 
Nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade). 

Baseando-se nesta prerrogativa, a Constituição de 1988, nos artigos 182 e 183, determina que a política de 
desenvolvimento urbano também é responsabilidade do Poder Público Municipal, que dever ser baseada a 
partir do princípio da função social da propriedade urbana por meio de um Plano Diretor,  instrumento básico 
da política de desenvolvimento e expansão urbana, devendo exercer sua função por meio da regulação sobre 
as formas de uso e ocupação do solo e utilizando instrumentos urbanísticos como: parcelamento, edificação 
ou utilização compulsórios (PEUC), imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) 
progressivo no tempo e a desapropriação em caso de não cumprimento do princípio da função social da 
propriedade urbana. Posteriormente, na Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) foram 
estabelecidas as diretrizes gerais e a especificação de instrumentos da política urbana no país, como os 
citados na Constituição de 1988 (PEUC, IPTU progressivo no tempo e desapropriação), Outorga Onerosa do 
Direito de Construir (OODC), Transferência de Potencial Construtivo (TPC), entre outros. 

Além do Plano Diretor, no nível Municipal existe a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), que 
complementarmente dispõe sobre as formas de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano permitidas 
no município. A partir do zoneamento, que reconhece características e qualidades morfológicas comuns de 
cada parte do município, são estabelecidas as limitações de cada zona e os respectivos parâmetros 
urbanísticos condizentes para parcelar, utilizar e ocupar o solo urbano. O solo urbano a ser regulado se refere 
principalmente ao lote, podendo haver também parâmetros para espaços públicos.  Existem ainda o Código 
de Obras e o Código de Posturas que regulam projetos e execuções de obras, e atividades econômicas 
exercidas no espaço urbano, respectivamente.  

No município de Belém, o Plano Diretor (PDB) vigente foi sancionado por meio da Lei Nº 8.655, de 30 de julho 
de 2008, e se apresenta conceitualmente de acordo com os princípios fundamentais do Estatuto da Cidade. 
Discorre sobre as diretrizes gerais e instrui sobre as políticas setoriais de gestão urbana (desenvolvimento 
econômico, educação, saúde, patrimônio cultural, esporte e lazer, habitação) e de infraestrutura e meio 
ambiente (saneamento, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, resíduos sólidos, 
drenagem urbana, acessibilidade e meio ambiente) a serem desenvolvidas na municipalidade. Ressalta-se 
que a política de ordenamento territorial contida no PDB, surge como um dispositivo legal fundamental para 
o controle do uso e a ocupação do solo urbano em Belém. São enunciados os objetivos e diretrizes 
urbanísticas válidas para todo o território municipal com o reconhecimento da estrutura espacial e das 
diretrizes de divisão territorial do município em macrozonas de ambiente urbano (MZAU) e macrozonas de 
ambiente natural (MZAN). Identificam-se então as características espaciais rurais e urbanas existentes, 
dispondo sobre usos, formas e intensidade de apropriação do espaço, tendo como base unidades de 
paisagem, conceitualmente se assemelhando com dados referentes à morfologia urbana, conforme a Figura 
1.  
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Figura 01: Plano Diretor do Município de Belém (Lei 8.655/2008) – Zoneamento.  
Fonte: Belém (2008). 

As Zonas de Ambiente Urbano (ZAU), inseridas na MZAU, são unidades de planejamento urbano com 
semelhanças em características morfológicas, sociais, econômicas e ambientais. A partir dessa unidade de 
planejamento são estabelecidos modelos e parâmetros urbanísticos aplicáveis ao zoneamento ordinário 
(assim denominado o conjunto de zonas definidas segundo a predominância ou mistura de usos) para cada 
tipologia de uso do solo (habitação, comércio e serviço), os quais, teoricamente, devem estar de acordo com 
os objetivos e diretrizes fundamentais de cada ZAU. Existe ainda o zoneamento especial, sobreposto ao 
zoneamento ordinário, que trata de áreas especificas no território municipal, devido a particularidades 
relacionadas a fatores sociais, econômicos ou ambientais. O zoneamento especial é definido com as zonas 
de preservação do patrimônio histórico-cultural (ZEIP), zonas especiais de interesse social (ZEIS), zonas 
especiais de promoção econômica (ZEPE), zona de influência do aeroporto, e zonas de orla – subdivididas em 
setor A para fins de recuperação urbanística e paisagística e setor B para áreas de interesse ambiental, 
arqueológico e histórico. 

A Lei Complementar de Controle Urbanístico Nº 02, de 19 de julho de 1999 (LCCU) (BELÉM, 1999) é uma 
legislação complementar ao PDB, pois nela estão contidas normas específicas para a regulamentação sobre, 
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entre outros temas, as formas de parcelamento, ocupação e uso do solo. A escala de regulação utilizada na 
LCCU privilegia o lote. Os modelos e parâmetros urbanísticos ordinários estão listados em um quadro de 
acordo com as respectivas zonas em um anexo do PDB de 2008, sendo que esse quadro retirado da LCCU, 
adaptado e inserido no PDB. Foram realizados somente alguns ajustes pontuais, destacando modificações 
em parâmetros urbanísticos, sem que fosse definido o coeficiente de aproveitamento básico para cada zona, 
o que inviabiliza a aplicação de instrumentos como a Outorga Onerosa do Direito de Construir e a 
Transferência de Potencial Construtivo, por exemplo. 

As deficiências relacionadas ao tempo de validade da LCCU (sancionada em 1999 e ainda parcialmente em 
vigor no município) e as leis complementares que não existem para auxiliar o cumprimento dos objetivos e 
diretrizes descritas no PDB originam problemas de ordem socioeconômica, ambiental e espacial, e que levam 
ao descrédito do próprio Plano Diretor (Jornal O Liberal, 2011a). As problemáticas relacionadas ao PDB e o 
esvaziamento legal da LCCU como um instrumento de controle de ocupação e uso do solo no município 
ocasionam uma desarticulação entre os instrumentos fundamentais da regulação urbanística. Além dessas 
inconsistências no texto do PDB, existem objetivos e diretrizes que não condizem com os parâmetros 
urbanísticos definidos, problema esse que será demonstrado posteriormente, ponderando somente o 
zoneamento em que a área de estudo está localizada. 

Apesar da atual legislação urbanística municipal ter suas limitações devido fatores políticos e técnicos, a 
metodologia de regulamentação do espaço urbano é similar ao restante do país. Existem diferenças regionais 
e locais, porém, a regulação urbanística por meio do zoneamento tradicional é baseada fortemente na 
regulamentação do uso do solo, herdada de correntes ideológicas no urbanismo modernista – nas quais o 
uso do solo era o que determinava quais partes das cidades exerceriam específicas funções (FELDMAN, 1997 
apud CYMBALISTA, 1999). 

A ideia do zoneamento tradicional baseado principalmente no uso do solo tem o lote como elemento 
fundamental de regulação, reduzindo seu papel como elemento morfológico, por um lado por dissocia-lo da 
quadra e da rua e por outro, por não articular o potencial construtivo definido na legislação às suas 
repercussões morfológicas no tecido urbano. A partir do momento em que o lote, o único elemento 
estritamente privado, é priorizado pela legislação, os elementos restantes podem ter qualidades urbanísticas 
alteradas negativamente devido a formas morfologicamente inapropriadas de parcelamento, uso e ocupação 
(LAMAS, 2011). Isso pode refletir ainda na desarticulação dos lotes com os outros elementos morfológicos 
causando efeitos negativos entre público e privado (lote versus espaço público), como distorções no tecido 
urbano e alterações nas qualidades morfológicas existentes. 

O NÚCLEO HISTÓRICO DE ICOARACI (NHI) 

O Distrito de Icoaraci possuía em 2010 uma população de 166.652 habitantes (IBGE, 2010) e tem acesso por 
meio rodoviário e fluvial a serviços e comércio situados na área central do município de Belém. Devido a 
questões socioeconômicas e históricas relacionadas ao modo de colonização em território amazônico, o 
Núcleo Histórico de Icoaraci – formado pelos bairros do Cruzeiro e Ponta Grossa – se destacam como o marco 
zero do distrito e tem relevante importância para o crescimento e desenvolvimento do que hoje se considera 
como o Distrito Administrativo de Icoaraci (DAICO). 
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O distrito como uma unidade administrativa municipal foi instituído pelo Poder Público Municipal, por meio 
da Lei nº 7.682, de 05 de janeiro de 1994. Estabeleceu-se limites territoriais e a nomeou Icoaraci como uma 
unidade administrativa relevante no município (mapa 1), com o objetivo de responder às necessidades de 
relações de integração funcional de natureza socioeconômica entre os bairros componentes do distrito e 
para com o restante do município. 

  

 
Mapa 1: Localização do DAICO e da área de estudo (Núcleo Histórico de Icoaraci) situados na Belém continental. 

Fonte: CTM/BELÉM (2001). 
 

De acordo com a lei que trata sobre a criação do DAICO (BELÉM, 1994), os critérios para o estabelecimento 
de Icoaraci como distrito foram: a tendência a uma urbanização contínua e relações de integração funcional 
de natureza socioeconômica. Atualmente existe uma dinâmica socioeconômica e certa centralidade de 
comércio e serviços no distrito, a maioria se concentra nos bairros pioneiros – Cruzeiro e Ponta Grossa (mapa 
1).  

Os bairros do Cruzeiro e Ponta Grossa fizeram parte de processos históricos e sociais com relativa importância 
para o município de Belém, visto que se localizavam relativamente distante, tendo se tornado atrativo para 
a instalação de segundas residências da elite municipal. O plano urbano, formado pelo conjunto do sistema 
viário com os padrões de parcelamento solo associados, bem como o tecido urbano, formado pelas quadras 
e lotes se destacam pela regularidade e valor histórico intrínseco, idealizado no primeiro quartil do século 
XIX (DIAS, 2007). Devido a esta característica histórica e morfológica, a malha ortogonal que contém os dois 
bairros será nomeada como Núcleo Histórico de Icoaraci (NHI). 
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A expansão do tecido histórico regular e ortogonal, para além dos bairros localizados na porção mais central 
do distrito, nas proximidades da orla, não foi aplicada ao restante do distrito. O desenvolvimento urbano 
desejado ocorreu apenas nos bairros pioneiros, a proximidade com a orla e o porto ribeirinho ali localizado 
aliado a fatores socioeconômicos favoreceu o desenvolvimento de uma centralidade de cunho morfológico 
nos bairros da área de estudo. 

Os bairros do Cruzeiro e Ponta Grossa foram as primeiras porções de terra a serem ocupadas e urbanizadas 
no distrito (DIAS, 2007). As áreas de orla – às margens da Baía de Guajará e o Rio Maguari – foram ocupadas 
e obedeciam ao padrão de urbanização dendrítica amazônica, estabelecendo o acesso e conexão com outros 
aglomerados por meio fluvial. Na metade do século XIX iniciou-se um processo de urbanização a partir de 
um desenho urbano ortogonal com vias paralelas e perpendiculares uma as outras e alinhadas aos principais 
cursos d’água. A configuração dos lotes ocorreu de forma regular nas quatro faces de quadra nos terrenos 
não alagáveis. As áreas com cotas altimétricas baixas e sujeitas a inundações possuíam ocupação e dimensões 
de quadra e lote diferenciadas devido ao alto custo técnico para a urbanização de áreas alagadas. 

A grande maioria das quadras nos dois bairros detém dimensões generosas de 200 por 200 metros, 
caracterizando uma proporção de 1:1. Segundo Mascaró (2003), esta proporção de quadra é altamente 
antieconômica devido ao maior gasto em infraestrutura urbana e o menor rateamento desses custos, já que 
a forma abarca proporcionalmente uma menor quantidade de lotes por quadra. Estas quadras foram 
divididas em lotes com dimensões mínimas de 18 metros de testada e 50 metros de profundidade (DIAS, 
2007), configurando uma proporção aproximada de 1:2 e área mínima de 900 metros quadrados. Tais 
características corroboram que o parcelamento tinha a finalidade de atender a um uso voltado para o lazer 
e recreação dos moradores, caracterizando os lotes como chácaras. A existência de miolos de quadra livres, 
como pode ser aferido no Mapa 2, demonstra que essa característica ainda não se extinguiu por completo. 
Ressalta-se que as quadras com seus miolos de quadra mais livres são as próximas a orla.  A malha de lotes 
com extensas dimensões, que não se modificou muito nas quadras próximas à orla, desfavorece a ocupação 
mais adensada. 
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Mapa 2: Massa Edificada na área de estudo. 

 Fonte: COHAB-PA (2003); MMA/ANA, (2015). Elaboração: os autores. 

FORMA E LEGISLAÇÃO URBANA EM ICOARACI: UMA PRIMEIRA APROXIMAÇÃO 

A delimitação das ZAUs (conforme denominação do PDB) (mapa 3) na área de expansão de Belém (ao longo 
da Av. Augusto Montenegro, até Icoaraci) é definida como ZAU 4, com exceção dos lotes lindeiros à Av. 
Augusto Montenegro que formam a ZAU 6, setor IV. A ZAU 6 (azul claro) são as áreas com maior potencial 
construtivo no distrito e estão basicamente localizadas ao longo das principais vias. As áreas definidas como 
ZAU4 (em amarelo) são extensas e apresentam características que deveriam ser mais bem especificadas de 
forma a orientar a definição dos parâmetros urbanísticos a serem aplicados, ou mesmo distinguir as áreas 
mais precárias e que precisam de qualificação urbana com diferentes graus de investimento. 
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Mapa 3: Massa Edificada e Zoneamento Ordinário no DAICO conforme o Plano Diretor de Belém. Fonte: Plano Diretor do Município de Belém 

(2008). Elaboração: os autores. 

O Plano Diretor não define um coeficiente de aproveitamento básico para a cidade, o que impossibilita a 
aplicação de vários instrumentos urbanísticos autoaplicáveis como o IPTU progressivo no tempo e o 
Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios (PEUC), Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) 
e Transferência de Potencial Construtivo (TPC), nivelando pelo coeficiente de aproveitamento máximo a 
capacidade de adensamento dos terrenos sem haver nenhuma contrapartida para o município, inviabilizando 
um controle do processo de adensamento da cidade em relação ao suporte da infraestrutura urbana. 

Especificamente no território do Distrito Administrativo de Icoaraci (DAICO), o atual zoneamento ordinário 
se subdivide em três zonas, sendo uma dividida em dois setores: Zona de Ambiente Urbano III (Setores I e II) 
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e Zona de Ambiente Urbano IV e Zona de Ambiente Urbano VI (Setor IV) (mapa 3). Está inserido nos 
problemas relacionados a generalidade da ZAU 4 (que no distrito engloba uma área industrial) e passou a ser 
de interesse do mercado imobiliário, principalmente no eixo da Av. Augusto Montenegro.  

Apesar do pouco detalhamento do zoneamento ordinário em outras áreas da cidade, a ZAU 3 – setor I é 
identificada morfologicamente com certo nível de especificação e engloba o núcleo histórico de Icoaraci. A 
regulação incidente sobre o ZAU 3 – setor I tem como objetivo a limitação da verticalização, e apresenta 
coeficientes de aproveitamento máximo de 2.5 e 3 para habitação multifamiliar e serviços respectivamente, 
que, na ausência de um coeficiente de aproveitamento básico, produzem um potencial construtivo alto e 
livre de cobranças de contrapartida. Considerando a existência de grandes lotes vazios em quadras próximas 
à orla e ao principal eixo comercial da zona, a possibilidade de verticalização nesta área pode impactar 
negativamente a infraestrutura e a forma urbana existente, o que entra em desacordo com os objetivos 
definidos no PD para esta zona (quadro 1).  

Quadro 1: Caracterização, objetivos e diretrizes das zonas encontradas no DAICO, de acordo com o Plano Diretor de Belém de 2008.  
Fonte: BELÉM (2008). Elaboração: os autores. 

Em relação ao objetivo que consta no PDB (2008), que aborda o desestímulo ao desmembramento de lotes 
(quadro 1), apesar de ter o intuito de preservar as características históricas do desenho urbano, é uma 
medida incompatível com o uso racional do solo urbano. O desestímulo ao fracionamento dos lotes e a 
probabilidade de verticalização excessiva, principalmente nas quadras próximas à orla (figura 3 e 4), se torna 
algo nocivo ás qualidade urbanísticas existentes no NHI. A modificação no padrão construtivo e o 
afastamento da população da rua desencadeiam em vários problemas como insegurança, perda da 
urbanidade local e a própria identidade morfológica do NHI (figuras 5 e 6). 

  
  

Zona ZAU 3 – Setor I 

Caracterização Traçado regular, com vias largas, grandes lotes, pouca verticalização, eixo 
comercial e de serviços desenvolvidos ao longo da via principal, potencial 

turístico e cultural, orla parcialmente urbanizada com atividades portuárias, de 
lazer e turismo, ocupações irregulares, habitações precárias, tendência para o 
fracionamento do lote, presença de patrimônio imaterial e material marcante. 

Objetivos Reabilitar e conservar as edificações históricas; manter a ambiência e legibilidade 
da área; incentivar a diversidade de usos em harmonia com as características 

históricas e culturais da área; estimular e consolidar o uso habitacional; fortalecer 
as atividades de cultura, esporte e lazer, comércio e serviço, visando o 

incremento do turismo; implantar equipamentos públicos, espaços verdes e de 
lazer; desestimular o desmembramento de lotes, respeitando as características 

do parcelamento original; limitar a verticalização. 

Diretrizes Incentivar a recuperação e conservação dos imóveis de valor histórico e cultural; 
incentivar atividades de turismo, cultura, esporte e lazer; melhorar a 

infraestrutura urbana e a paisagem ambiental; requalificar a orla degradada; 
reconhecer, valorizar e divulgar o patrimônio cultural imaterial. 
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Figura 3 e 4: Panfleto publicitário do empreendimento multifamiliar e o empreendimento multifamiliar finalizado, respectivamente, localizado 

no bairro do Cruzeiro, em Icoaraci.  
Fonte: http://migre.me/v6Q6Y. Acesso em 25 set. 2016. 
Fonte: Acervo Pessoal (2017). Colaboração: Leilane Dias. 

 
 

    

 
Figura 5 e 6: Tipologias de edifícios localizados na Rua Siqueira Mendes e Avenida Lopo de Castro, respectivamente, no bairro do Cruzeiro. Fonte: 

Acervo Pessoal (2017). Colaboração: Leilane Dias. 

 
  

11361



 

METODOLOGIA APLICADA A ANÁLISE MORFOLÓGICA E O ZONEAMENTO 

Os dados históricos acerca do plano urbano e seu tecido em Icoaraci foram pesquisados nos relatórios anuais 
sobre o município de Belém na gestão da então Intendência Municipal do início do século XX de Antônio José 
de Lemos (1906). Dos relatórios, utilizou-se a Planta de Urbanização da Vila Pinheiro (atuais bairros do 
Cruzeiro e Ponta Grossa no Distrito de Icoaraci), na qual observa-se um desenho ortogonal regular, hoje não 
totalmente consolidado, porém, os parâmetros de parcelamento nela inscritos foram assimilados em grande 
medida pelo arranjo fundiário resultante no NHI. Todas as informações foram especializadas tendo como 
base para a comparação com os dados sobre arranjos fundiários do Cadastro Técnico Multifinalitário da 
Prefeitura de Belém (CTM/BELÉM, 2001)  

A matriz de arranjo fundiário do NHI apresenta um desenho de lotes em que se aproveita todas as faces de 
quadra, necessitando de instalação de infraestrutura urbana nas quatro faces. Ainda que a proporção dos 
lotes existentes seja de caráter econômico (variando entre 1:5 e 1:12), a proporção de quadra sendo 1:1 
torna a urbanização onerosa por aumentar necessidade de malha viária, podendo alterar o rateio dos custos 
de manutenção das redes urbanas (MASCARÓ, 2001). Foram identificados três tipos de lote, denominados 
como A, B e C (figura 7) que seguem uma modulação de forma espelhada pelos quadrantes de cada quadra. 
Os lotes A e B têm forma e proporção equivalentes, com testadas médias de 12 metros e 60 metros de 
profundidade. Apesar de terem as mesmas dimensões, a orientação em que se encontram na quadra 
influencia no modo de utilização e ocupação dos referidos lotes. O tipo C também possui testada média de 
12m metros, porém, a profundidade média é de 100 metros, se diferenciando bastante dos outros dois tipos 
com uma proporção de quadra elevada. 

  

 
Figura 7: Fac-símile do arranjo fundiário 

Fonte: Lemos (1906) 

O padrão de uso e ocupação tanto do solo quanto das edificações é ligado a diferenças de distribuição de 
lotes favorece a variabilidade de usos e a ocupação por população de diferentes rendas. As esquinas e as vias 
no sentido leste-oeste possuem lotes menores (tipo A e B), concentrando os usos de comércio e serviço. As 
características relacionadas às vias leste-oeste foram ratificadas com a expansão da malha em direção a leste, 
a partir da conexão viária com o antigo ramal da estrada de ferro, atual Avenida Augusto Montenegro. Os 
lotes maiores (tipo C) tendem a receber o uso residencial, devido as dimensões e proporção desses lotes, 
porém, essas dimensões, em média de 1200 metros quadrados, acabam sendo parcialmente ocupadas. Por 
um lado, possibilitam a existência de extensas áreas permeáveis e vegetadas, o que é uma vantagem em 
relação a questões ambientais, porém, significam baixas densidades populacional e construtiva, o que resulta 
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em um padrão de custo e manutenção urbano oneroso. Estas características estão apresentadas no quadro 
seguinte (quadro 2), juntamente com as diretrizes a serem seguidos por cada zona, e, por conseguinte, a 
respectiva demarcação de zonas morfologicamente similares (figura 8). 

Quadro 2: Características e diretrizes para as Zonas Morfológicas do NHI. 

Zonas 
Morfológicas 

Diretrizes 

Gerais Quadra Lote Espaços Públicos 

Zona de 
Interesse 
Turístico, 

Ambiental e 
Paisagístico 

(ZITAP) 

Área destinada para fins recreativos 
(turismo e lazer). Alto valor simbólico 
para o NHI, devido a características 
ambientais, culturais e paisagísticas. 
Nos limites com bairros adjacentes a 

orla fluvial é ocupada, 
impossibilitando o acesso público, 
com uso comercial e de serviços, 

relacionados a áreas de depósitos e 
transporte aquaviário e uso misto 

com predominância no uso 
residencial ao norte e comércio e 

serviços ao sul. 

Ausência de 
padrão de 

loteamento. 
Quadra com 

projeto de HIS em 
malha aberta, com 

acesso ao rio 
Maguari ao norte. 
Livre acesso ao rio 

para o uso 
recreativo. Ao sul, 
não há o acesso 
público ao rio. 

Norte: com grandes 
dimensões de uso 

comercial e de serviços, 
sem demarcação física de 

limite de lotes, apenas 
uma diferenciação na área 

próxima ao trapiche 
principal. Ao sul, lotes 

menores de ocupação com 
uso irregulares a orla 
(habitacional) e lotes 

maiores com usos 
relacionados a comércio e 

serviço. 

Somente uma via com duas 
faixas de rolamento e calçadas 

subdimensionas. Vias de 
penetração laterais aos lotes. 

Existência de praia em orla 
fluvial, com anfiteatro, feira de 

artesanato, restaurantes, 
parque de diversões fixo, 

limitados a uma restrita parte 
da orla. Fluxo de pessoas entre 
as ilhas e o continente a partir 

do trapiche principal. 

Zona Mista 
(ZM) 

Relevância turística e comercial 
devido aos usos de comercio e 
serviço relacionados ao fator 

histórico, ambiental e paisagístico da 
orla. Contém uma área de 

centralidade comercial, com fluxo 
intenso de pessoa bens e serviços. 
Concentração da população com 
maior renda e probabilidade de 

especulação imobiliária, por 
resguardar potencial construtivo 

significativo.  

Quadras regulares 
em malha 

ortogonal, exceto 
próximo à antiga 
estação de trem, 

onde existem 
quadras menores 

com parcelamento 
diferenciado. 

Miolos de quadra 
com áreas 

permeáveis 
significativas. 

Ao norte: lotes de grandes 
dimensões, devido a 

sucessivos 
desmembramentos e 

remembramentos. Alguns 
lotes de grandes 

dimensões com edifícios 
tombados. Ao sul: lotes 
regulares com variações 
pontuais, diversidade de 
lotes com variações de 

dimensão e vilas, e lotes 
maiores localizados 

próximo a orla. 

Ao norte: variações de 
tamanho e uso nas vias, 

predomínio de comércio e 
serviços e lazer. Vias com 

calçadas de tamanho 
generoso, porém sem 

tratamento arquitetônico 
adequado. Ao sul: 

hierarquização viária, calçadas 
não padronizadas e 

eventualmente danificadas. 
Destaques áreas públicas de 
lazer:  Praça Matriz e Orla. 

Zona 
Residencial 

(ZR) 

Predominantemente residencial com 
uso misto em localizações pontuais, 
concentrado nos eixos de transporte 

coletivo e cruzamentos viários. 
Previsão de qualificação para o 

transporte coletivo. Tendência à 
expansão da centralidade por esses 

eixos. 

Quadras regulares, 
sem alterações 
significativas, 

excetuando-se 
apenas pela 

existência de vias 
de penetração. 

Lotes regulares, com 
variações significativas em 
toda zona. Lotes menores 

e mais subdivididos 
próximo a ZQU e no 
interior das quadras, 

conectados por vias de 
penetração. 

Vias sem variação de desenho 
por hierarquização viária. 

Calçadas não padronizadas e 
eventualmente danificadas. 

Existência de vias de 
penetração. 

Zona de 
Qualificação 

Urbana 
(ZQU) 

Curso d’água, habitações precárias e 
população com baixa renda na área 
de preservação permanente e/ou 

urbanização precária, com áreas em 
processo de qualificação. 

Habitações simples e população com 
baixa renda em área com urbanização 

precária. 
 

Ao norte: quadras 
com proporção de 
1:1, entrecortadas 
por curso d’água e 

alterando a 
ocupação da 
quadra (das 

bordas em direção 
ao centro e do 

curso d’água em 
direção às 
bordas). 

Ao sul: quadras 
com  proporção de 

1:3, miolos de 
quadra menores. 

Ao norte:  lotes regulares 
nas bordas das quadras e 

lotes irregulares e de 
dimensões reduzidas 

(proporção 1:3) próximos 
ao curso d’água. 

Ao sul: lotes demarcados 
nas bordas das quadras 

com tamanhos alongados 
e estreitos (proporções 1:6 
e 1:10) de com ocupação 

densa. 

Ao norte: vias internas às 
quadras com desenhos 

econômicos e vias 
circundantes da zona com 
apenas leitos carroçáveis 

maiores. Estivas (pontes de 
madeira) e vias de pedestres 
para acesso ao interior das 

quadras. Ao sul:, vias estreitas 
com biovaletas e calçadas 

extremamente precárias, além 
de vias estreitas e levemente 

sinuosas com dimensões 
mínimas em estado precário. 
Inexistência de praças e afins. 
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Figura 8: Proposta de zoneamento morfológico do NHI. Fonte: COHAB-PA (2003). Elaboração: os autores. 
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ÍNDICES URBANÍSTICOS DO PD 2008 APLICADOS AO ZONEAMENTO MORFOLÓGICO 

Foram realizadas simulações de potencial construtivo considerando as zonas morfológicas acima propostas 
nas três tipologias de lotes dispostos no arranjo fundiário do NHI. Estas simulações ensejam a visualização 
das possíveis massas edificadas, em três dimensões, obtidas a partir dos parâmetros edilícios dispostos no 
atual Plano Diretor em vigor (BELÉM, 2008), com a finalidade de observar os possíveis impactos nos 
estabelecidos padrões urbanísticos e de ocupação sugeridos a partir do zoneamento morfológico proposto 
As simulações foram realizadas em um lote de cada tipo, como especificado anteriormente como os tipos A, 
B e C (figura 7), localizados em uma quadra inserida na Zona Mista, de acordo com o Zoneamento 
Morfológico proposto (figura 8). Os parâmetros edilícios (quadro 3) utilizados nas simulações se referem ao 
Modelo Urbanístico M4 (pertencente a categoria de uso de habitação multifamiliar), sendo permitida a sua 
reprodução no NHI, por ser correspondente a ZAU 3 – Setor I, como explicitado anteriormente.  

 

Categoria 
de Uso 

Área do 
lote (em 

m²) 

Testada 
do lote em 

metros 
(mínima) 

Afastamentos (em metros) 
Coeficiente de 

Aproveitamento 
(máximo) 

Taxas 

Frontal  Lateral Fundos  
Ocupação 
para seção 
transversal 

Ocupação Permeabilização 

Habitação 
450 ou 
mais 

12 5 

2,5 para 
H<13.00m; 

3,0 para 
H<22.00m; 

3,5 para 
H>22.00m 

3 2,5 0,7 0,5 0,2 

Quadro 3: Parâmetros edilícios correspondentes ao Modelo Urbanístico “M4” do Plano Diretor de Belém.  
Fonte: Belém (2008). 

No quadro abaixo (quadro 4), são explicitados os dados de área e testada dos lotes e os parâmetros edilícios 
utilizados no ensaio (reitera-se que as taxas referidas no quadro 3 foram também consideradas nas 
simulações), com lotes localizados em uma quadra correspondente à Zona Mista (ZM). Os lotes analisados 
foram selecionados por apresentarem dimensões e proporções similares ao arranjo fundiário observado nos 
escritos de Lemos (1906) (figura 7). Tal seleção possibilita uma correlação essencialmente visual entre o plano 
de arruamento datado no início do século XX e como, atualmente, o PDB incide sobre a forma urbana 
resultante deste plano, ainda que o arranjo fundiário tenha sido modificado.  

 

Categoria de Uso Lote 
Área do 
lote (em 

m²) 

Testada do 
lote (em 
metros)  

Nº de 
pavimentos 

Afastamentos (em metros) 
Coeficiente de 

Aproveitamento 
Utilizado 

Frontal  Lateral Fundos  

2,5 
Habitação 

Multifamiliar com dois 
apartamentos por 

andar, de 80 m² cada 

A 1.042 15,80 10 

5 3,5 3 
B 958 14,65 

12 

C 1257 12,30 
16 

Quadro 4: Informações dos lotes e parâmetros edilícios utilizados nas simulações conforme a zona do PDU.  

Nas simulações abaixo (figuras 9 e 10) foi considerado para o cálculo dos gabaritos, a tipologia habitação 
multifamiliar, com dois apartamentos de 80 metros quadrados por andar e a conseguinte utilização máxima 
do potencial construtivo permitido. Observa-se que as edificações em altura fogem do modo de ocupação 
tradicional do lote no NHI (figura 11). De acordo com os dados do zoneamento morfológico, o modo de 
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adensamento construtivo das quadras ocorre por meio da criação de vias de penetração e a subdivisão de 
lotes. O PDB, segundo os objetivos direcionados para a ZAU 3 – setor I transcritos anteriormente (quadro 1), 
desestimula os desmembramentos com a justificativa de salvaguarda do parcelamento original. Embora o 
PDB também defenda o desestimulo à verticalização, a aplicação dos parâmetros edilícios pró-verticalização 
estaria em divergência com este objetivo. 

 
Figuras 9 e 10: Simulações de potencial construtivo para lotes do tipo A, B e C - Zona Mista. 

 
Figuras 11: Situação atual da quadra onde foi realizada a simulação - Zona Mista. 

Esta divergência, e possível omissão do Poder Municipal, possibilita a descaracterização da composição 
morfológica existente no NHI, podendo alterar outros elementos morfológicos, além do próprio lote. 
Observando os elementos morfológicos analisados pelo zoneamento morfológico (figura 8), é possível inferir 
que, de maneira geral, a zona em que foi realizada a simulação se caracteriza como uma centralidade 
comercial, com fluxo intenso de pessoa bens e serviços, devido principalmente à orla.  Aliado a isso, a 
concentração da população com maior renda no entorno pressupõe uma maior probabilidade de 
especulação imobiliária: (1) por resguardar potencial construtivo significativo, justificado pelas grandes 
dimensões dos lotes e o atual coeficiente de aproveitamento indicado no PDB; (2) a possibilidade de 
remembramento dos lotes para o aumento do potencial construtivo; (3) existência da orla como uma 
qualidade paisagística privilegiada e o (4) próprio desenho urbano regular e ortogonal, agregado às 

A 

B 

C 
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amenidades urbanas existentes, podendo ser considerado também como uma qualidade restrita ao se 
considerar os limites do Distrito de Icoaraci (DAICO) (mapa 1). 

Em suma, os itens 1 e 2 supracitados suscitam a modificações no arranjo fundiário, que apesar do elemento 
quadra se manter formalmente intacto, o espaço público pode ser atingido diretamente. O aumento das 
testadas e os afastamentos frontais exigidos pelo PDB exacerbam a linha tênue entre público e privado, 
podendo alterar a relação indivíduo-espaço público. Os itens 3 e 4 se referem ao espaço público (orla) e ao 
tecido urbano como um todo, respetivamente, como agregadores de valor simbólico e financeiro ao lote, 
reiterando a subserviência desse elemento privado sobre o coletivo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: DOS IMPACTOS DOS ENSAIOS NOS ARRANJOS ESPACIAIS NO NÚCLEO 
HISTÓRICO DE ICOARACI 

As inadequações da legislação questionam o modo de regulação urbanística em prática no município e suscita 
uma reflexão necessária a que este trabalho se propõe. Ao questionar-se qual a maneira mais adequada de 
estabelecer parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo e na orientação de intervenções de 
qualificação no espaço público? Com o estudo feito, sugere-se que há uma lacuna no âmbito do controle 
urbanístico, uma vez que suscita a ponderação de que também há a necessidade de avançar na regulação 
com novas formas de regular o espaço urbano, já que a regulação urbanística atual se limita apenas regular 
efetivamente a ocupação do lote. 

A prática brasileira tem demonstrado que o fazer cidade é em grande medida o resultado de um 
descolamento entre a norma e o concreto, entre o desejável e o possível, mas talvez por isso esse fazer se 
mostre também diverso, variado e inventivo, dada às condições para a maior parte da população em nossas 
cidades. No caso de Belém, a legislação urbanística em vigor, principalmente o Plano Diretor de Belém 
(BELÉM, 2008) e a LCCU (BELÉM, 1999), apresentam limitações importantes em seus conteúdos e na 
capacidade de abarcar de modo mais específico a diversidade de arranjos morfológicos existentes na cidade, 
como foi demostrado no presente artigo.  

O tratamento especial dado a NHI resulta da apreensão sobre a condição especial desse conjunto de dois 
bairros em relação às suas características morfológicas, a presença de uma extensa orla e de elementos de 
interesse à preservação histórica. O Zoneamento Morfológico apresentado identifica e considera as 
características morfológicas históricas da área de estudo, bem como as dinâmicas socioespaciais 
compreendidas a partir do uso do solo, renda da população residente e densidade populacional. Buscou-se 
então desenvolver um método de análise que orientasse as diretrizes, objetivos e propostas de regulação 
apresentados. A configuração do parcelamento atual, a baixa ocupação edilícia das quadras próximas à orla 
de Icoaraci, a rede viária com tamanhos generosos, de certa forma pouco aproveitadas por facilidades, tais 
como desenho de rotas ciclísticas e calçadas de dimensões e facilidades mais atuais, bem como o 
aproveitamento do potencial turístico que o núcleo histórico de Icoaraci possui, são fatores relevantes 
relacionados à forma urbana e a possibilidade de acesso da população ao bem coletivo que é a cidade. 

Por fim, os resultados da aplicação dos índices urbanísticos em vigor aos lotes caracterizados pelas suas 
composições morfológicas demostram inconsistências entre o que é previsto no Plano Diretor em vigor em 
Belém (2008) e o que se acredita ser mais adequado àquele espaço. Há inobservância entre a necessidade 
de preservação da paisagem urbana dos bairros, conforme visto na caracterização morfológica e até descrito 
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nas diretrizes urbanísticas do plano, e a definição de altos coeficientes de aproveitamento para os usos 
residencial multifamiliar e comercial, tendo em vista que os lotes de grandes dimensões favoreceriam a 
edificação de torres de por volta de 20 pavimentos. Outro aspecto é que desestímulo ao fracionamento de 
lotes que não condiz com a contemporânea realidade de ocupação das quadras por meio de vias de 
penetração. Isso conduz a uma insuficiência do atual modelo de parametrização urbanística em regular de 
maneira adequada a ocupação de quadras com qualidades históricas e urbanísticas específicas a serem 
preservadas, como as dos bairros do Cruzeiro e Ponta Grossa.  
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REGULAMENTAÇÃO	DAS	ZEIS	EM	FORTALEZA:	ASSESSORIA	TÉCNICA	E	
MOBILIZAÇÃO	POPULAR	

ZEIS	REGULATION	IN	FORTALEZA:	TECHNICAL	ASSISTANCE	AND	POPULAR	MOBILIZATION	

	REGLAMENTACIÓN	DE	LAS	ZEIS	EN	FORTALEZA:	ASESORÍA	TECNICA	Y	MOVILIZACIÓN	SOCIAL	

EIXO	TEMÁTICO:	INSTRUMENTOS	DA	LEGISLAÇÃO	E	NORMATIVAS	

RESUMO:	
Atualmente,	a	cidade	de	Fortaleza	encontra-se	no	processo	de	regulamentação	de	dez	Zonas	Especiais	de	 Interesse	
Social	 (ZEIS)	definidas	como	prioritárias	pelo	município	dentre	as	45	ZEIS	de	ocupação	delimitadas	no	Plano	Diretor	
Participativo	de	2009.	Após	anos	de	resistência	e	articulação	das	comunidades	na	tentativa	de	manter	um	processo	
vivo	 e	 participativo,	 a	 arbitrariedade	 de	 decisões	 e	 domínio	 do	 conhecimento	 técnico	 ainda	 são	 impasses	 para	 a	
efetivação	de	um	processo	democrático.	Nesse	cenário,	o	presente	artigo	procura	apresentar	as	ações	das	assessorias	
técnicas	no	acompanhamento	desse	processo	de	regulamentação,	em	especial	da	Taramela	 -	Assessoria	Técnica	em	
Arquitetura	e	Cidade,	que,	em	conjunto	com	as	comunidades,	têm	desenvolvido	um	trabalho	de	facilitar	o	acesso	da	
população	a	 linguagens	e	normatizações	de	caráter	 técnicos.	Para	 isso,	usou-se	como	paradigma	duas	das	dez	ZEIS	
prioritárias,	Lagamar	e	Mucuripe,	com	diferentes	acúmulos	históricos	em	relação	ao	processo	anterior,	para,	assim,	
analisar	as	atividades	atuais	aliada	ao	trabalho	técnico	da	Taramela.	
PALAVRAS-CHAVE:	Zona	Especial	de	Interesse	Social;	Assessoria	técnica;	Lagamar;	Mucuripe;	Taramela.	

ABSTRACT:	
Fortaleza	 city	 is	 currently	 in	 the	 process	 of	 regulation	 of	 ten	 Special	 Zones	 of	 Social	 Interest	 (ZEIS),	 which	 were	
prioritized	 amongst	 the	 45	Occupation	 ZEIS	 delimited	 by	 the	 local	municipality,	 on	 the	 Participative	Master	 Plan	 of	
2009.	After	years	of	 resistance	and	articulation	within	the	communities,	 trying	to	maintain	the	participatory	process	
alive,	the	arbitrariness	of	the	decisions	and	the	domination	of	technical	expertise	are	still	a	deadlock	for	an	effective	
democratic	procedure.	In	this	context,	this	article	seeks	to	present	the	technical	assistances’	actions	while	following	up	
the	process	of	regulation,	especially	those	from	Taramela	(Technical	Assistance	in	Architecture	and	Cities)	group.	This	
one	has	been	working	with	the	communities	in	order	to	promote	the	populations’	access	to	technical	language.	For	this	
purpose,	two	out	of	the	ten	ZEIS,	Lagamar	and	Mucuripe,	were	chosen,	each	of	them	with	different	experiences	in	the	
former	process.	Thus	the	technical	work	of	Taramela	will	be	analysed	according	to	the	communities	current	activities.	
KEYWORDS:	Special	Zones	of	Social	Interest;	Technical	Assistance;	Lagamar;	Mucuripe;	Taramela.	
	

RESUMEN:	
Actualmente,	la	ciudad	de	Fortaleza	se	encuentra	en	el	proceso	de	reglamentación	de	diez	Zonas	Especiales	de	Interés	
Social	(ZEIS)	definidas	como	prioritarias	por	el	municipio	entre	las	45	ZEIS	de	ocupación	delimitadas	en	el	Plan	Director	
Participativo	de	2009.	Después	de	años	de	resistencia	y	articulación	de	las	comunidades	en	el	intento	de	mantener	un	
proceso	 vivo	 y	 participativo,	 la	 arbitrariedad	de	decisiones	 y	 dominio	del	 conocimiento	 técnico	 todavía	 son	 impases	
para	la	efectivización	de	un	proceso	democrático.	En	este	escenario,	el	presente	artículo	busca	presentar	las	acciones	
de	 las	 asesorías	 técnicas	 en	 el	 seguimiento	de	 ese	 proceso	de	 reglamentación,	 en	 especial	 del	 	Taramela	 -	Asesoría	
técnica	 en	 Arquitectura	 y	 Ciudad,	 que	 en	 conjunto	 con	 las	 comunidades	 han	 desarrollado	 un	 trabajo	 de	 facilitar	 el	
acceso	de	la	población	a	lenguajes	y	normatizaciones	de	carácter	técnico.	Por	lo	tanto,	se	utilizó	como	paradigma	dos	

11371



	

de	las	diez	ZEIS	prioritarias,	Lagamar	y	Mucuripe,	con	diferentes	acúmulos	históricos	en	relación	al	proceso	anterior,	
para	así	analizar	las	actividades	actuales	aliada	al	trabajo	técnico	de	la	Taramela.	
PALABRAS-CLAVE:	Zonas	Especiales	de	Interés	Social;	Asesoría	técnica;	Lagamar;	Mucuripe,	Taramela.	
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UM	PANORAMA	DOS	ASSENTAMENTOS	PRECÁRIOS	EM	FORTALEZA	

A	ilegalidade	urbana	associada	às	precárias	condições	de	moradia	é	um	problema	histórico	da	produção	do	
espaço	urbano	na	capital	cearense.	Já	nas	primeiras	plantas	de	ordenamento	urbano	e	nos	planos	urbanos	
propostos	para	a	cidade	é	possível	 identificar	a	presença	de	áreas	precárias	de	moradia,	que	ao	longo	do	
tempo	vêm	aumentando	e	 se	 consolidando.	 	Castro	 (1994)	 afirma	que	no	 início	do	 século	XIX,	 visitantes	
estrangeiros	estimavam	uma	população	de	1200	habitantes	na	cidade	de	Fortaleza,	boa	parte	da	qual	vivia	
em	condições	de	extrema	pobreza.	Nesse	período,	algumas	plantas	de	ordenamento	foram	pensadas	pelo	
Engenheiro	Adolfo	Herbster	e	representavam	áreas	consideradas	precárias	em	relação	ao	núcleo	central.		

Consoante	à	planta	de	Herbster,	a	cidade	era	totalmente	circundada	por	“casas	de	palha”	
em	 número	 realmente	 impressionante.	 Ressalta-se,	 curiosamente,	 que	 entre	 o	 circuito	
das	 palhoças	 e	 a	 parte	 construída	 da	 cidade	 se	 desenvolvia	 uma	 cinta	 aparentemente	
despovoada,	 talvez	 constituída	 por	 sítios	 ou	 zonas	 por	 arruar,	 funcionando	 como	 uma	
espécie	 de	 cordão	 de	 isolamento	 social.	 Havia,	 porém,	 casebres	 na	 zona	 urbana,	 aliás	
assinalados	 em	 planta,	 ocupando	 geralmente	 o	 trecho	 final	 de	 algumas	 ruas	 norte-sul.	
(FORTALEZA,	1982,	p.	63,	grifo	nosso).	 	 	

A	 forma	 de	morar	 das	 diversas	 classes	 sociais	 já	 é	 reproduzida,	mesmo	que	 de	 forma	 insatisfatória,	 nas	
plantas	urbanas	de	Herbster.	Apesar	da	moradia	já	se	configurar	como	um	problema	da	cidade,	que	crescia	
de	 forma	 rápida,	 a	 maior	 preocupação	 estava	 no	 ordenamento,	 no	 embelezamento	 e	 na	 facilitação	 da	
circulação.		

Nas	primeiras	décadas	do	século	XX,	o	acelerado	crescimento	urbano	provocado,	em	parte,	pelo	processo	
migratório	motivado	pela	estiagem	no	 sertão	 cearense	acelerou	a	expansão	de	assentamentos	precários	
presentes	 em	 Fortaleza.	 Segundo	 Pequeno	 (2015),	 se	 tem	 percebido	 um	 aumento	 progressivo	 da	
população	que	mora	em	assentamentos	precários	em	relação	a	população	total.		

Em	1963,	 foi	 realizado	o	que	é	considerado	o	primeiro	Plano	Diretor	da	cidade	de	Fortaleza	pensado	por	
uma	equipe	 interdisciplinar	 sob	a	 coordenação	do	arquiteto	e	urbanista	Hélio	Modesto.	 Segundo	PONTE	
(2016)	nesse	período,	a	quantidade	de	aglomerados	subnormais	havia	crescido	em	número	e	em	tamanho.	
As	 más	 condições	 de	 vida,	 as	 habitações	 precárias	 e	 o	 descaso	 do	 poder	 público	 desencadearam	 os	
primeiros	movimentos	de	 luta	em	 torno	da	questão	urbana,	 sobretudo,	 aqueles	 ligados	à	 reinvindicação	
por	 melhores	 condições	 de	 moradia.	 A	 Marcha	 do	 Pirambu,	 na	 década	 de	 1960,	 marca	 o	 início	 das	
primeiras	manifestações	que	possuem	a	moradia	como	reinvindicações	em	suas	pautas.		

Pequeno	(2015)	afirma	que	em	1973	foram	divulgados	dados	referentes	ao	Programa	de	Desfavelamento,	
realizado	pela	Fundação	de	Serviço	Social,	quando	 foram	 identificadas	81	 favelas	na	cidade	de	Fortaleza,	
onde	 moravam	 por	 volta	 de	 35	 mil	 famílias,	 valor	 correspondente	 a	 cerca	 de	 20%	 da	 população	 do	
município.	Pequeno	(2015)	declara	ainda	que	o	Programa	tinha	como	objetivo	principal	a	erradicação	total	
de	 pelo	menos	 32	 áreas	 para	 a	 implantação	 e	 expansão	 da	 rede	 viária	 da	 cidade.	 Existia	 a	 proposta	 de	
reassentamento	 das	 habitações	 que	 fossem	 removidas	 para	 conjuntos	 habitacionais	 longe	 do	 centro,	
situado	em	zonas	de	transição	urbano-rural.		
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Em	 1991,	 a	 Companhia	 de	 Habitação	 (COHAB)	 do	 Estado	 do	 Ceará,	 realizou	 um	 novo	 levantamento	 de	
dados	identificando	314	assentamentos	precários	onde	moravam	mais	de	108	mil	famílias,	cerca	de	30%	da	
população	 do	 município	 (PEQUENO,	 2015).	 	Em	 menos	 de	 20	 anos,	 a	 quantidade	 de	 assentamentos	
precários	 mais	 que	 triplicou.	 É	 possível	 perceber	 que	 a	 favelização	 faz	 parte	 de	 forma	 intrínseca	 da	
estruturação	da	 cidade,	 concentrando-se	nas	 faixas	 litorâneas	e	 ao	 longo	dos	 cursos	d'água	e	 rios/lagos,	
como	é	o	caso	do	Mucuripe	e	do	Lagamar	respectivamente.		

Mais	 recentemente,	 o	 Plano	 Local	 de	 Habitação	 de	 Interesse	 Social	 (PLHIS),	 realizado	 em	 2012	 para	 a	
cidade	de	Fortaleza,	indica	que	existem	619	favelas	ocupadas	por	mais	de	200	domicílios	e	um	total	de	843	
assentamentos	 precários,	 entre	 os	 quais	 estão	 incluídos	 favelas,	 loteamento	 irregular	 e	 conjunto	
habitacional	 precário,	 totalizando	 por	 volta	 de	 um	 milhão	 de	 habitantes	 vivendo	 em	 assentamento	
precários	na	capital	do	Ceará	(Figura	01).	

	
Figura	01:	Mapa	dos	assentamentos	precários	em	Fortaleza 

Fonte:	Plano	Local	de	Habitação	de	Interesse	Social	de	Fortaleza	(PLHIS	For,	2011) 

Ao	mesmo	 tempo	que	apresenta	áreas	de	extrema	precariedade	onde	existe	um	grande	adensamento	e	
também	 proliferam	 habitações	 insalubres	 e	 precárias,	 existem	 zonas	de	 qualidade	 de	 vida	mais	 elevada	
onde	a	precariedade	presente	nos	assentamentos	não	se	apresenta.		
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É	possível	perceber	que,	apesar	de	diferentes	abordagens	adotadas	no	processo	de	planejamento	urbano	
com	a	elaboração	de	plantas	e	diversos	planos	urbanísticos,	a	história	da	cidade	de	Fortaleza	tem	mostrado	
uma	crescente	expansão	do	processo	de	favelização.	Esse	fato	ocorre	de	um	lado	pela	descompasso	entre	
política	urbana	e	política	habitacional	e	de	outro	pelo	grande	abismo	social	que	localiza	a	capital	entre	as	
cidades	mais	desiguais	do	mundo.1	

A	REGULAMENTAÇÃO	DAS	ZEIS	EM	FORTALEZA:	UM	LONGO	PROCESSO	DE	LUTA	E	RESISTÊNCIA	

As	 Zonas	 Especiais	 de	 Interesse	 Social	 (ZEIS)	 são	 um	 tipo	 de	 zoneamento	 previsto	 pelo	 Estatuto	 das	
Cidades,	 criado	 em	 2001,	 a	 ser	 incorporado	 aos	 Planos	 Diretores	 Municipais	 das	 cidades	 brasileiras.	
Pensadas	 como	 instrumento	 de	 garantia	 da	 regularização	 fundiária	 e	 urbanística	 em	 áreas	 de	
assentamentos	precários	e	de	ocupações	de	baixa	 renda,	as	ZEIS	possibilitam	o	acesso	de	populações	de	
baixa	renda	à	posse	formal	de	suas	casas,	a	melhoria	das	condições	de	moradia,	bem	como	a	participação	
popular	 através	do	processo,	 garantindo	o	 controle	 social	 dessas	 ações.	 Conforme	Rolnik	 (2001),	 as	 ZEIS	
podem	ser	reconhecidas	como	o	instrumento	síntese	das	diretrizes	e	princípios	norteadores	do	Estatuto	da	
Cidade.	Por	esses	motivos,	a	ZEIS	é,	em	muitas	cidades,	o	instrumento	mais	apropriado	pelos	movimentos	
populares	nas	suas	lutas	pelo	direito	à	cidade	e	à	moradia	digna.	

Em	 Fortaleza,	 a	 regulamentação	 da	 ZEIS	 é	 um	 processo	 que	 revela	 o	 protagonismo	 das	 comunidades	
afetadas,	apoiadas	por	alguns	grupos	de	assessorias	técnicas,	acadêmicos	e	da	sociedade	civil.	É	essencial	
considerar	este	processo	como	espaço	de	conflito	de	interesses	entre	os	diferentes	agentes	que	atuam	na	
produção	do	espaço,	característica	legítima	de	um	processo	democrático.	

No	caso	de	Fortaleza,	foram	mapeadas	três	tipos	de	ZEIS,	a	saber:	as	ZEIS	do	tipo	1,	que	delimita	áreas	de	
assentamentos	subnormais,	as	ZEIS	do	tipo	2,	que	delimita	conjuntos	habitacionais	precários	e,	por	fim,	as	
ZEIS	do	tipo	3,	que	delimitam	vazio	urbanos	em	áreas	que	têm	infraestrutura	e	que	devem	ser	destinadas	
prioritariamente	a	construção	de	habitação	de	interesse	social.	Desde	o	processo	de	elaboração	do	Plano	
Diretor	Participativo	do	Município	de	Fortaleza	(PDPFor)2,	em	2009,	o	mapeamento	e	classificação	das	ZEIS	
dos	três	tipos	foi	pauta	priorizada	pelos	grupos	representantes	das	comunidades	e	movimentos	populares,	
entre	 eles:	 Cearah	 Periferia,	 Cáritas	 Arquidiocesana	 de	 Fortaleza	 e	 Federação	 de	 Bairros	 e	 Favelas	 de	
Fortaleza.	

Contudo,	devido	a	 falta	de	prioridade,	bem	como	a	descontinuidade	política,	 o	 instrumento	 inserido	em	
2009	no	PDPFor	se	mantém	inoperante	para	a	maioria	dos	recém	territórios	de	ZEIS.	De	maneira	geral,	no	
final	 do	 segundo	mandato	 (2009	 -	 2012)	 	da	prefeita	 Luizianne	 Lins,	 até	 o	 final	 do	primeiro	mandato	do	
prefeito	 Roberto	 Cláudio	 (2013	 -	 2016	 e	 2017	 -	 atualidade)	 pouco	 se	 caminhou	 para	 regulamentar	 os	
territórios	já	inseridos	como	ZEIS.		

																																																													
1	 Dado	 divulgado	 no	 relatório	 sobre	 as	 cidades	 latino-americanas	 elaborado	 pelo	 Programa	 das	 Nações	 Unidas	 para	 os	
Assentamentos	 Humanos	 (ONU-Habitat).	 Disponível	 em:	 <http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/08/fortaleza-e-uma-das-
cidades-mais-desiguais-da-america-latina-diz-onu.html>	Acesso	em:	10	de	junho	de	2018. 
2	Lei	complementar	n˚	062,	de	2	de	fevereiro	de	2009,	institui	o	Plano	Diretor	Participativo	do	Município	de	Fortaleza. 
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Apenas	no	final	de	2013,	ocorreu	uma	reativação	no	sentido	da	implementação	das	ZEIS	com	a	criação	do	
Comitê	Técnico	 Intersetorial	das	Zonas	Especiais	de	 Interesse	Social,	a	partir	do	Decreto	13.241,	de	21	de	
outubro	de	2013.	Ele	teve	como	objetivo	apresentar	um	diagnóstico	das	áreas	demarcadas	como	ZEIS	dos	
tipos	 1,	 2	 e	 3	 no	 território	 fortalezense	 para	 subsidiar	 o	 poder	 Executivo	 Municipal	 quanto	 às	 ações	
prioritárias	no	processo	de	regulamentação	e	implementação	dessas	zonas	especiais.	

O	 trabalho	 do	 Comitê	mostrou-se	 como	 um	 assunto	 interno	 da	 gestão,	 ligado	 a	 estudos	 e	 diagnósticos	
realizados	para	subsidiar	a	retomada	do	processo	pela	prefeitura,	não	contando	com	a	ativa	participação	
popular	e	nem	sua	mobilização	para	participar	do	processo.	Ele	pareceu	ter,	por	fim,	um	reestudo	do	que	
foi	 incluído	no	Plano	Diretor	Participativo	de	Fortaleza	de	2009	e	alguns	elementos	propositivos,	 como	a	
constituição	de	uma	Comissão	de	Proposição	e	Acompanhamento	da	Regulamentação	das	ZEIS,	como	uma	
necessidade	de	garantir	a	continuidade	do	processo	conjunto	da	sociedade	civil	e	poder	público.	Segundo	o	
Instituto	 de	 Planejamento	 de	 Fortaleza	 (IPLANFOR),	 o	 relatório	 foi	 finalizado	 e	 entregue	 ao	 prefeito	 da	
época,	Roberto	Cláudio,	em	outubro	de	2015.	

Assim,	 apesar	 da	 instituição	 do	 Comitê,	 em	 2013,	 apresentar-se	 como	 um	 progresso	 em	 relação	 ao	
processo	 de	 regulamentação	 das	 ZEIS,	 um	 dos	 maiores	 avanços	 relativos	 das	 comunidades	 ZEIS	 nesse	
contexto	 foi	 a	 criação,	 apenas	 em	 2016,	 da	 Comissão	 de	 Proposição	 e	 Acompanhamento	 da	
Regulamentação	e	Implantação	das	Zonas	Especiais	de	Interesse	Social.	

Através	de	pressão	popular,	foi	estabelecida,	por	meio	de	um	Decreto	Municipal,	uma	Comissão	composta	
pelo	Poder	Público,	representantes	da	sociedade	civil	e	moradores	de	9	ZEIS	(Bom	Jardim,	Lagamar,	Moura	
Brasil,	Mucuripe,	 Pici,	 Pirambu,	 Poço	 da	Draga,	 Praia	 do	 Futuro	 e	 Serviluz),	 escolhidas	 como	prioritárias,	
para	 a	 elaboração	 coletiva	 dos	 documentos	 necessários	 para	 a	 regulamentação	 das	 ZEIS,	 tendo	 a	 ZEIS	
Dionísio	Torres	sido	incluída	como	décima	ZEIS	prioritária	a	partir	das	deliberações	da	Comissão	(Figura	02).	
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Figura	02:	Mapa	de	localização	das	10	ZEIS	Prioritárias	em	relação	às	45	ZEIS	de	ocupação	delimitadas	pelo	PDP	de	Fortaleza 
Fonte:	Plano	Diretor	de	Fortaleza	(PDP-For,	2009) 

A	Comissão	de	Proposição	e	Acompanhamento	da	Regulamentação	e	 Implantação	das	Zonas	Especiais	de	
Interesse	Social,	também	conhecida	como	Comissão	das	ZEIS,	foi	criada	a	partir	do	Decreto	13.827,	de	14	
de	 junho	 de	 2016,	 renovado	 pelo	 Decreto	 13.954	 de	 11	 de	 janeiro	 de	 2017,	 para	 mais	 seis	 meses	 de	
trabalho.	 Ela	 foi	 constituída	 pelo	 poder	 público,	 sociedade	 civil	 e	 moradores	 das	 nove	 ZEIS	 prioritárias,	
sendo	o	 Instituto	de	Planejamento	de	Fortaleza	 (IPLANFOR)	o	 responsável	por	gerenciar	as	atividades	da	
comissão.	

É	importante	ressaltar	que	nessa	comissão	também	estavam	presentes	representantes	das	universidades,	
de	organizações	não	governamentais	e	de	movimentos	sociais,	todos	ligados	a	pesquisas	de	planejamento	
e/ou	 experiências	 comunitárias,	 verificando	 assim	 a	 inclusão	 de	 assessorias	 e	 outros	 movimentos	
importante	frente	ao	que	se	objetivava	ser	construído	na	Comissão.	

Segundo	o	Decreto	13.827,	de	14	de	 junho	de	2016,	a	 finalidade	da	Comissão	das	ZEIS	é	de	“...	deliberar	
sobre	a	elaboração	de	propostas	da	legislação	regulamentadora	das	ZEIS	e	de	planejar	medidas	voltadas	a	
sua	implementação	e	acompanhamento.”,	o	que	mostra	um	trabalho	grande	e	complexo	de	estudo	voltado	
para	o	planejamento	de	documentos	diferenciados	relativos	ao	processo	de	regulamentação	urbanística	e	
fundiária	das	ZEIS	1	e	2	e	a	implementação	de	empreendimentos	habitacionais	nas	ZEIS	3.	
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Durante	 o	 período	 de	 trabalho	 da	 Comissão	 foram	 elaborados	 documentos	 determinados	 no	 decreto,	
relativos	 à	 normatização	 e	 à	 capacitação	 dos	 Conselhos	 Gestores3,	 à	 normatização	 e	 à	 orientação	 para	
elaboração	 dos	 Planos	 Integrados	 de	 Regularização	 Fundiária	 das	 ZEIS	 (PIRF)	 e	 à	 Regulamentação	 dos	
Planos	de	 Intervenção	em	Zonas	Especiais	de	 Interesse	 Social	 3.	 Para	além	do	que	 se	exigia,	 a	Comissão	
sentiu	 necessidade	 de	 incluir	 uma	 minuta	 de	 alteração	 em	 artigos	 do	 PDPFor	 2009	 e	 decretos	 de	
regulamentação	referentes	ao	IPTU	Progressivo	e	desapropriação.	

Nesse	 contexto,	 o	 apoio	 das	 assessorias	 na	 construção	 desses	 documentos	 foi	 fundamental.	 Apesar	 da	
grande	quantidade	de	trabalho	para	o	pouco	tempo	e	da	linguagem	técnica,	as	universidades	e	grupos	de	
apoio	tentavam	descomplicar	o	que	era	discutido	e	o	facilitar	o	debate,	para	que	as	comunidades	tivessem	
a	oportunidade	de	opinar	e	trazer	para	o	ambiente	de	estudo	a	realidade	concreta.	

Assim,	após	quase	dois	anos	de	estudo	e	trabalho	contínuo,	os	documentos	construídos	de	forma	coletiva	
indicados	 pelo	 decreto	 e	 os	 adicionais	 que	 a	 comissão	 considerou	 necessários	 foram	entregues	 ao	 atual	
prefeito	 da	 cidade	 de	 Fortaleza,	 Roberto	 Cláudio	 Rodrigues	 Bezerra,	 em	 um	 ato	 público,	 no	 dia	 23	 de	
fevereiro	de	2018.	Nessa	ocasião,	 a	prefeitura	 reafirmou	 ter	 a	 ZEIS	 com	prioridade	e	 se	 comprometeu	a	
priorizar	sua	implementação.	

O	CASO	DAS	COMUNIDADES	DO	LAGAMAR	E	DO	MUCURIPE	

As	 dez	 ZEIS	 definidas	 como	 prioritárias	 possuem	 significativa	 importância	 nos	 seus	 acúmulos	 históricos	
particulares	em	relação	ao	processo	de	inclusão	do	instrumento	e	delimitação	dos	territórios	como	ZEIS	no	
Plano	 Diretor	 de	 2009.	 Contudo,	 algumas	 delas	 têm	 caráter	 diferenciado	 quanto	 ao	 processo	 de	
mobilização	popular	e	articulação	comunitária	na	luta	pelo	direito	à	cidade.	

Nesse	 contexto,	 procurou-se	 trabalhar	 as	 comunidades	 do	 Lagamar	 e	 Mucuripe,	 duas	 das	 dez	 ZEIS	
prioritárias,	como	estudo	de	caso	das	atividades	atuais	do	processo	de	regulamentação	das	ZEIS,	aliada	às	
assessorias,	 em	 especial	 à	 Taramela	 -	 Assessoria	 Técnica	 em	 Arquitetura	 e	 Cidade,	 nas	 atividades	 de	
capacitação	e	mobilização	popular.	

As	duas	comunidades	estão	 localizadas	em	áreas	diferentes	da	cidade	(Figura	03),	mas	apresentam	como	
característica	 em	 comum	 o	 forte	 interesse	 do	 mercado	 imobiliário	 no	 espaço	 ocupado	 por	 elas.	 Esta	
situação	 é	 determinante	 em	 relação	 às	 ações	 que	 ocorrem	 no	 território	 e	 à	 necessidade	 de	 articulação	
comunitária	na	luta	para	se	manter	no	local,	tendo	a	ZEIS	como	um	importante	instrumento	de	resistência	
contra	as	possíveis	remoções.	

																																																													
3	A	eleição	dos	Conselhos	Gestores	de	caráter	consultivo	e	deliberativo	foi	colocada	no	PDPFor	de	2009	como	uma	obrigatoriedade	
para	o	processo	de	regulamentação	das	ZEIS.	Os	conselhos	devem	ser	constituídos	de	forma	plural	por	representantes	do	poder	
público,	 por	 moradores	 das	 ZEIS	 e	 por	 representantes	 da	 sociedade	 civil.	 Têm	 como	 objetivo	 intermediar	 e	 capacitar	 os	
representantes	das	zonas	para	a	participação	em	todas	as	etapas	dos	Planos	de	Regularização	Fundiária. 
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Figura	03:	Mapa	de	localização	das	ZEIS	Lagamar	e	Mucuripe	em	relação	às	10	ZEIS	prioritárias 
Fonte:	Plano	Diretor	de	Fortaleza	(PDP	For,	2009) 

Lagamar		

A	 ZEIS	 Lagamar	 está	 localizada	 em	 uma	 região	 considerada	 privilegiada	 da	 cidade	 de	 Fortaleza.	 A	
comunidade	 se	encontra	no	encontro	dos	bairros	 São	 João	do	Tauape	e	Alto	da	Balança,	 às	margens	do	
Canal	 do	 Tauape	 na	 região	 leste	 da	 cidade,	 nas	 proximidades	 de	 bairros	 nobres	 como	 Aldeota,	 Dionísio	
Torres	e	Meireles	(Figura	04).	

A	 comunidade	 vive	 em	 permanente	 insegurança,	 pois	 sua	 localização	 privilegiada	 na	 cidade,	 além	 de	
fornecer	acesso	a	equipamentos	e	serviços,	possibilitando	uma	rede	de	transporte	abrangente,	também	é	
visada	pelo	mercado	imobiliário.	Sendo,	assim,	a	comunidade	é	palco	de	diferentes	intervenções	de	obras	
públicas	de	grande	impacto	no	território,	que	geralmente	prevêem	remoções	da	população.	
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Figura	04:	Mapa	de	localização	das	ZEIS	Lagamar	em	relação	aos	bairros	adjacentes 
Fonte:	Google	Earth;	Secretaria	de	Urbanismo	e	Meio	Ambiente	de	Fortaleza	(SEUMA) 

As	 primeiras	 famílias	 começaram	 a	 ocupar,	 sem	 assistência	 pública,	 às	 margens	 do	 antigo	 riacho,	 atual	
Canal	Tauape,	entre	1930	e	1950.	A	maioria	delas	vindas	do	interior	interior	do	Estado	do	Ceará,	em	virtude	
da	 seca,	 fixaram-se	 nesse	 local	 que	 ainda	 não	 era	 centralidade	 da	 cidade	 de	 Fortaleza.	 Segundo	 Freitas	
(2014),	o	aumento	do	número	de	famílias	na	comunidade	ocorreu	na	década	de	1980,	em	um	período	de	
recessão	econômica	e	falta	de	alternativas	de	habitação	de	interesse	social.	

Segundo	os	dados	do	Plano	Local	de	Habitação	de	Interesse	Social	(PLHIS)	de	Fortaleza,	realizado	em	2012,	
foram	contabilizados	10.148	habitantes	residentes	na	comunidade	em	uma	área	total	de	33,751	ha,	tendo	
assim	uma	densidade	demográfica	de	300,67	hab/ha.	Se	comparado	com	a	cidade	de	Fortaleza,	que	possui	
a	 densidade	 demográfica	 de	 82,86	 hab/ha,	 a	maior	 densidade	 das	 capitais	 do	 país	 segundo	 o	 IBGE4,	 	o	
Lagamar	tem	a	densidade	quase	quatro	vezes	maior	(Figura	05).	

																																																													
4	Dados	disponíveis	em:	<http://www.ibge.gov.br/home/>.	Acesso	em:	24	mar.	2018. 
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Figura	05:	Mapa	de	localização	das	ZEIS	Lagamar	em	relação	ao	assentamento	precário	delimitado	pelo	PLHIS	2012 
Fonte:	Google	Earth;	Plano	Local	de	Habitaçao	de	Interesse	Social	de	Fortaleza	(PLHIS,	2011) 

Ao	mesmo	tempo	que	a	localização	central	gera	insegurança	em	relação	à	permanência	dos	moradores,	a	
situação	de	alta	densidade	habitacional	 sem	uma	 infraestrutura	urbana	adequada,	provoca	uma	série	de	
dificuldades	conflituosas	em	relação	às	questões	habitacionais	e	ambientais.	

Atualmente,	 em	 relação	 à	 infraestrutura,	 as	 maiores	 deficiências	 da	 comunidade	 ainda	 são	 a	 rede	 de	
esgotamento	sanitário,	coleta	de	lixo	e	drenagem.	Segundo	levantamento	do	Censo	Lagamar	20055,	apesar	
da	maioria	 das	 famílias	 utilizar	 a	 rede	 de	 esgotamento	 sanitário	 público,	 grande	 parte	 se	 vale	 de	 outras	
alternativas	para	suprir	essa	necessidade	básica,	uma	delas	é	despejar	no	canal.	

A	falta	de	um	sistema	de	drenagem	eficaz	associada	à	ausência	de	uma	coleta	de	lixo	sustentável	aparecem	
como	as	principais	problemáticas	na	comunidade,	uma	vez	que	ela	se	 localiza	às	margens	de	um	canal.	É	
comum	ver	o	 lixo	acumulado	nos	bueiros,	bocas	de	 lobo	e	nos	poucos	contêineres	no	entorno	do	canal.	

																																																													
5	O	Censo	 Lagamar	 2005	 foi	 uma	pesquisa	 realizada	 em	2005,	 através	 do	projeto	de	Plano	de	Desenvolvimento	 em	Rede,	 pela	
Fundação	 Marcos	 de	 Bruin	 em	 parceria	 com	 o	 Banco	 do	 Nordeste.	 O	 Censo	 coletou	 dados	 socioeconômicos	 e	 espaciais	 da	
comunidade	do	Lagamar	para	servir	como	diagnóstico	base	para	formulação	de	políticas	públicas	que	contemplem	as	demandas	
comunitárias. 
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Segundo	 o	 Censo	 Lagamar	 2005,	 quase	 50%	 das	 famílias	 residentes	 na	 comunidade	 sofrem	 com	
alagamentos	de	suas	residências	durante	os	períodos	chuvosos.	Nessas	ocasiões,	muitas	delas	perdem	seus	
pertences.	

Em	 relação	 à	 situação	 habitacional	 na	 comunidade	 do	 Lagamar,	 o	 déficit	 habitacional	 em	 relação	 à	
coabitação	 é	 um	 fato	 presente.	 Segundo	 o	 PLHIS	 2012,	 a	 comunidade	 apresentava	 cerca	 de	 192	 desses	
casos,	além	de	questões	de	precariedade	habitacional	em	relação	a	materiais,	condicionamento	ambiental	
e	áreas	de	lotes	e	suas	taxas	relativas	de	ocupação	e	construção.	

Uma	 pesquisa	 realizada	 em	 2012	 pelo	 DAU	 PROEXT	 UFC	 mostrou	 que	 apenas	 4%	 das	 habitações	 na	
comunidade	 tinham	 áreas	 maior	 que	 125m²,	 área	 que,	 segundo	 a	 Lei	 de	 Uso	 e	 Ocupação	 do	 Solo	 de	
Fortaleza	de	2017,	se	apresenta	como	o	valor	padrão	de	lote	mínimo	no	espaço	formal	da	maior	parte	da	
cidade.	A	mesma	pesquisa	ainda	mostra	que	cerca	70%	das	habitações	existente	têm	até	60m².	

Nesse	 contexto	 geral	 de	 privações	 sócio	 estruturais	 locais,	 a	 comunidade	 possui	 um	 longo	 histórico	 de	
mobilização	e	ações	coletivas.	Segundo	os	moradores,	eles	tiveram	protagonismo	ao	iniciar	o	seu	processo	
de	urbanização,	tendo	os	órgãos	públicos	chegado	apenas	depois	da	articulação	popular.	Outro	movimento	
apoiado	e	participado	pelos	moradores	foi	a	inclusão	do	instrumento	das	ZEIS	no	Plano	Diretor	de	Fortaleza	
e	sua	inclusão	como	uma	delas	nesse	zoneamento.	

As	organizações	da	comunidade,	informadas	da	importância	do	instrumento	das	ZEIS	para	a	regularização	
urbanística	 e	 fundiária	 de	 seu	 território	 e	 do	 processo	 de	 revisão	 do	 Plano	 Diretor	 em	 curso	 em	 2008,	
procuram	utilizar	essa	bandeira	de	luta	para	garantir	sua	permanência	e	almejar	a	qualificação	do	espaço.	

A	partir	de	um	trabalho	de	Desenvolvimento	Local	 realizado	pela	Fundação	Marcos	de	Bruin	 (FMB),	uma	
Organização	 da	 Sociedade	 Civil	 (OSC)	 ainda	 atuante	 no	 local,	 em	 parceria	 com	 o	 Banco	 do	Nordeste	 do	
Brasil,	foi	possível	difundir	o	conhecimento	sobre	o	que	é	ZEIS	e	a	sua	importância	para	o	território,	assim	
como	promover	o	interesse	e	mobilização	da	comunidade	para	disputar	o	instrumento.	

Através	 do	 forte	 endosso	 e	 participação	 da	 comunidade,	 o	 instrumento	 foi	 incluído	 no	 Plano	 Diretor	
Participativo	de	Fortaleza	de	2009,	contudo,	a	comunidade	do	Lagamar	não	foi	uma	das	contempladas	na	
delimitação	desse	novo	zoneamento.	 	Nesse	contexto,	a	 comunidade	se	 fortaleceu	 internamente	para	 se	
reinserir	 nesse	 processo	 e	 exigir	 que	 seu	 território	 fosse	 delimitado	 com	 ZEIS,	 uma	 vez	 que	 ela	 cumpria	
plenamente	os	requisitos	para	sua	inserção.	

É	importante	ressaltar	que	esse	período	foi	bastante	turbulento	na	cidade	e	especificamente	no	Lagamar,	
com	projetos	sendo	retirados	da	gaveta	numa	visão	modernizadora	para	a	Copa	do	Brasil	que	iria	ocorrer	
em	2014.	Para	o	Lagamar,	situado	em	uma	região	privilegiada	central,	sendo	local	de	importante	passagem	
leste-oeste,	eram	previstas	obras	que	exigiam	grandes	remoções.	

Incluindo	 essas	 ações	 registradas	 no	 território	 e	 as	 questões	 socioespaciais	 existentes,	 a	 comunidade	
tornou-se	 ainda	 mais	 unida	 e	 mobilizada	 na	 luta	 e	 pressão	 para	 tornar	 o	 Lagamar	 ZEIS,	 incluindo-a	 na	
delimitação	presente	no	Plano	Diretor.	

Nesse	processo	de	ação,	articulação	e	mobilização	popular,	a	comunidade,	liderada	pela	Fundação	Marcos	
de	 Bruin,	 conseguiu	 articular	 audiência,	 fez	 caminhadas	 até	 a	 sede	municipal	 e	 câmara	 dos	 vereadores,	
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contando	com	a	participação	de	quase	400	moradores,	e	a	Formação	de	um	Fórum	dos	Moradores,	com	
objetivo	de	manter	o	diálogo	permanente	entre	os	moradores.	

Todas	essas	ações	populares	resultaram	na	inclusão	do	Lagamar	com	ZEIS	no	Plano	Diretor	de	Fortaleza	no	
ano	seguinte.	Então,	tendo	a	comunidade	mobilizada	e	interessada	no	assunto,	o	Lagamar	foi	a	única	ZEIS	
que	conseguiu	realizar	a	eleição	de	um	Conselho	Gestor,	para	acompanhar	as	atividades	na	ZEIS,	e	iniciou	o	
seu	 processo	 de	 planejamento,	 apesar	 da	 comunidade	 ter	 suas	 críticas	 em	 relação,	 principalmente,	 à	
dificuldade	de	interpretação	do	trabalho	técnico	apresentado.	

Passados	anos	após	a	eleição	e	finalização	do	mandato	do	Conselho	Gestor	da	comunidade,	em	2016	ela	
retoma	as	atividades	nas	 reuniões	da	Comissão	de	Proposição	e	Acompanhamento	da	Regulamentação	e	
Implantação	das	Zonas	Especiais	de	Interesse	Social	(Comissão	das	ZEIS)	de	forma	ativa	e	preocupada	com	a	
forma	que	o	trabalho	elaborado	iria	impactar	a	comunidade.	

Ainda	após	a	conclusão	da	Comissão	das	ZEIS,	a	comunidade	continuou	no	processo	de	estudo,	trabalho	e	
pressão	sobre	os	órgãos	públicos	para	a	efetivação	do	processo.	Assim,	com	a	iminência	da	publicação	do	
decreto	que	subsidiaria	as	atividades	de	eleição	dos	Conselhos	Gestores,	a	criação	do	Fórum	das	ZEIS6	e	a	
promessa	de	continuidade	do	processo	com	as	etapas	seguintes,	as	novas	lideranças	que	acompanhavam	o	
processo	desde	a	Comissão	das	ZEIS,	viram		a	necessidade	de	rearticular	a	comunidade	para	recomeçar	o	
processo	já	iniciado	quase	dez	anos	antes.	

Mucuripe	

A	 ZEIS	Mucuripe	 abrange	 um	 extenso	 território,	 formado	 por	 bairros	 componentes	 do	 chamado	Grande	
Mucuripe:	Varjota,	Mucuripe,	Vicente	Pinzon	e	Cais	do	Porto.	O	Grande	Mucuripe	se	situa	numa	zona	do	
litoral	fortalezense	considerada	estratégica	pelos	governos	e	investidores.	A	região	conecta	a	costa	norte,	
onde	se	destaca	a	Avenida	Beira	Mar,	pólo	turístico	e	de	lazer	mais	importante	da	cidade;	e	a	costa	leste,	
área	 também	 ligada	 ao	 turismo	 e	 ao	 lazer	 marítimo	 da	 Praia	 do	 Futuro,	 onde	 a	 presença	 de	 grandes	
barracas	de	praia	domina	a	paisagem	da	orla.	Soma-se	a	este	fato	a	presença	próxima	à	região	do	Porto	do	
Mucuripe,	com	seus	terminais	de	carga	e	armazéns	portuários	(Figura	06).	

																																																													
6	O	Fórum	das	ZEIS	possui	caráter	permanente	e	tem	como	objetivo	articular	e	deliberar	sobre	as	decisões	e	assuntos	vinculados	à	
temática	 das	 ZEIS.	 Sua	 composição	 deve	 ser	 formada	 por	 representantes	 do	 poder	 público,	 organizações	 da	 sociedade	 civil,	
movimentos	populares	e	um	representante	de	cada	conselho	gestor	já	eleito.	 
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Figura	06:	Mapa	de	localização	das	ZEIS	Mucuripe	em	relação	aos	bairros	adjacentes 
Fonte:	Google	Earth;	Secretaria	de	Urbanismo	e	Meio	Ambiente	de	Fortaleza	(SEUMA) 

Tradicionalmente,	o	Grande	Mucuripe	já	nasce	como	uma	região	de	ocupação	de	famílias	de	baixa	renda,	
compostas	por	pescadores	e	artesãos.	Esta	região	possuía	dinâmica	e	identidade	próprias,	antes	mesmo	do	
estabelecimento	de	Fortaleza	enquanto	cidade.	A	partir	da	década	de	1930,	assim	como	no	resto	da	cidade,	
a	região	passa	a	receber	um	intenso	fluxo	migratório	de	camponeses	cearenses.	A	partir	desse	momento,	o	
bairro	passa	a	sofrer	uma	ocupação	mais	 intensa	de	famílias	de	baixa	renda	e	a	caracterizar-se	como	das	
primeiras	favelas	surgidas	em	Fortaleza.	(MACIEL,	2015)	

À	mesma	época,	a	construção	do	Porto	do	Mucuripe	passa	a	 incorporar	outras	dinâmicas	ao	local,	dando	
início	ao	processo	de	valorização	do	bairro	e	de	atração	de	investidores	para	a	região,	ligados	às	atividades	
econômicas	ali	desempenhadas.	A	habitação	de	baixa	renda	passa	a	coexistir	com	os	grandes	armazéns	e	
depósitos	portuários,	e	também	com	as	grandes	obras	de	infraestrutura	viária	que	foram	abrindo	caminhos	
até	 o	 porto,	 dando	origem	às	 tensões	 até	 hoje	 existentes	 no	 local	 entre	 ocupações	 formais	 e	 informais,	
entre	a	força	do	poder	econômico	e	a	fragilidade	das	populações	tradicionais.	(MACIEL,	2015)	

Diversos	processos,	desde	esse	período,	já	ocasionaram	a	expulsão	de	famílias	do	Grande	Mucuripe	de	suas	
casas.	Antigamente	assentadas	próximas	ao	mar,	de	onde	as	famílias	de	pescadores	tiravam	o	seu	sustento,	
hoje	 essas	 famílias	 se	 vêem	 cada	 vez	mais	 empurradas	 para	 as	 áreas	 de	morro,	 dunas	 e	 às	margens	 do	
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riacho	 Maceió,	 enquanto	 a	 orla	 se	 vê	 aos	 poucos	 cada	 vez	 mais	 dominada	 por	 torres	 residenciais	 e	
hoteleiras,	fábricas	e	algumas	indústrias,	mais	próximas	do	porto.	

Hoje,	a	área	abrangida	pela	ZEIS	Mucuripe	é	de	84,04	hectares.	Dentro	dela,	cerca	de	70,7	hectares	(cerca	
de	85%	do	total)	foram	delimitados	pelo	Plano	Local	de	Habitação	de	Interesse	Social	(2012)	como	áreas	de	
assentamentos	precários	(Figura	07).	Dentro	destes	assentamentos	precários	de	dentro	da	ZEIS,	estima-se	
uma	 população	 de	 15.295	 habitantes,	 o	 que	 totaliza	 uma	 densidade	 de	 216,33	 hab/ha.	 Esta	 população	
abrange	3823	famílias	e	3414	imóveis,	cuja	renda	é	estimada	entre	2	e	3	salários	mínimos.	(PLHIS,	2012)	

	
	

Figura	07:	Mapa	de	localização	das	ZEIS	Mucuripe	em	relação	ao	assentamento	precário	delimitado	pelo	PLHIS	2012 
Fonte:	Google	Earth;	Plano	Local	de	Habitaçao	de	Interesse	Social	de	Fortaleza	(PLHIS,	2011) 

Ainda	 segundo	o	PLHIS	 (2012),	os	assentamentos	precários	dentro	da	ZEIS	Mucuripe	 são	 sete:	Terramar,	
Morro	 do	 Teixeira,	 Castelo	 Encantado,	 Varjota,	 Praça	 do	 Coqueiro,	 Saporé	 e	 João	 Arruda.	 Além	 de	
demarcados	 pelo	 Plano,	 estes	 assentamentos	 são	 reconhecidos	 também	 pela	 população	 moradora	 das	
regiões,	embora	não	possuam	limites	oficiais	tão	claros	quanto	os	dos	mapas	elaborados	pelo	poder	local.	
Todos	 esses	 assentamentos	 se	 identificam	 enquanto	 parte	 do	 Grande	Mucuripe,	 embora	 apenas	 alguns	
deles	 estejam	 contidos	 dentro	 dos	 limites	 atualmente	 oficiais	 do	 bairro	 Mucuripe.	 Este	 fato	 revela,	 ao	
mesmo	 tempo,	 uma	 grande	 identificação	 dos	moradores	 com	 o	Mucuripe,	 ainda	 bastante	 ligados	 à	 sua	
história,	 mas	 também	 uma	 forte	 desconsideração	 dos	 aspectos	 históricos	 e	 sociais	 na	 delimitação	 do	
território	oficial	pelos	agentes	administrativos.		
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Dentro	 das	 áreas	 de	 assentamentos	 precários,	 boa	 parte	 das	 ruas	 são	 estreitas,	 não	 permitindo	muitas	
delas	o	acesso	de	automóvel,	e	parte	das	casas	não	possui	saneamento	básico	adequados	 ligados	à	 rede	
geral,	principalmente	aquelas	localizadas	no	morro	e	às	margens	do	riacho	Maceió.	A	solução	encontrada	
pelas	famílias,	muitas	vezes,	é	a	realização	de	saneamento	improvisado,	depositando	o	esgoto	no	leito	do	
riacho	Maceió,	que	hoje	se	encontra	poluído	e	mal	cheiroso.	Não	é	incomum	que,	em	épocas	de	chuva,	os	
bueiros	 de	 drenagem	 das	 ruas	 estourem	 e	 as	 ruas	 alaguem,	 em	 razão	 da	 sobrecarga	 ocasionada	 por	
ligações	clandestinas	dos	esgotos	à	rede	de	drenagem.	

Além	 dos	 problemas	 de	 saneamento,	 o	 problema	 do	 lixo	 também	 é	 constante.	 A	 pouca	 distribuição	 de	
contêineres	de	lixo	ocasiona	o	constante	estado	de	poluição	das	ruas.	Entre	os	moradores	das	ZEIS,	muito	
se	fala	também	sobre	a	falta	de	consciência	dos	moradores	em	geral,	que	não	despejam	seus	dejetos	nos	
dias	corretos	de	passagem	do	caminhão,	gerando	o	acúmulo	do	lixo.	

Nesse	sentido,	a	zona	do	Grande	Mucuripe	sofre	de	uma	grande	ausência	do	Estado,	principalmente	nos	
serviços	básicos.	Na	verdade,	a	maioria	das	ações	do	Poder	Público	tem	operado	no	sentido	de	separar	e	
fragmentar	o	território	do	Grande	Mucuripe.	O	maior	exemplo	é	a	abertura	e	alargamento	da	Via	Expressa,	
que	atravessa	o	Grande	Mucuripe,	e	que	tem	se	tornado	o	maior	divisor	do	bairro,	tanto	em	termos	físicos	
quanto	 em	 termos	 institucionais,	 com	 a	 exclusão	 das	 regiões	 do	 Terramar	 e	 Castelo	 Encantado	 da	
delimitação	oficial	do	bairro	Mucuripe.	Percebe-se	a	acentuação	desse	processo	com	a	recente	instalação	
do	Veículo	 Leve	 Sobre	Trilhos	 (VLT),	 que,	 além	de	 remover	 algumas	 famílias	do	bairro	 com	 indenizações	
insignificantes,	tem	fechado	diversos	acessos	das	comunidades	do	Terramar	ao	outro	lado	da	Via	Expressa,	
sem	oferecer	alternativas	de	mobilidade,	como	passarelas.	

Outro	projeto	do	poder	público	pensado	para	a	região	é	o	Polo	Gastronômico	da	Varjota,	que	consiste	em	
uma	ampliação	da	área	de	restaurantes	e	bares	existente	no	bairro	Varjota,	o	qual	possui	parte	da	sua	área	
como	ZEIS.	O	projeto	não	apenas	desconsidera	a	existência	da	ZEIS,	mas	traz	todo	um	novo	padrão	de	uso	
do	 solo	para	estas	áreas,	 com	a	abertura	de	novas	vias,	 instalação	de	 ciclofaixas	e	grandes	 calçadas,	e	o	
incentivo	 para	 a	 instalação	 de	 domicílios	 comerciais	 ligados	 a	 esse	 tipo	 de	 atividades.	 Não	 é	 citado,	 no	
projeto,	nenhum	tipo	de	plano	para	as	famílias	que	seriam	atingidas.	

Estes	 projetos	 anunciam	 aos	 poucos	 a	 chegada	 do	 padrão	 imobiliário	 na	 região,	 valorizada	 por	 seus	
atributos	 paisagísticos,	 como	 a	 proximidade	 do	 mar,	 e	 de	 mobilidade,	 como	 a	 passagem	 do	 VLT	 e	 sua	
conexão	a	vias	e	áreas	importantes	e	valorizadas	da	cidade.	Este	fato	torna	a	população	da	região	bastante	
vulnerável	 às	 novas	 conjunturas,	 principalmente	 sem	 a	 garantia	 efetiva	 do	 reconhecimento	 como	 Zonas	
Especiais	de	Interesse	Social.	

UMA	EXPERIÊNCIA	DE	ASSESSORIA	TÉCNICA	NO	PROCESSO	DE	REGULAMENTAÇÃO	DAS	ZEIS	

Atualmente,	 o	 processo	 de	 regulamentação	 encontra-se	 em	 uma	 etapa	 determinante	 para	 as	 dez	 ZEIS	
prioritárias	 e	 as	 outras	 comunidades	 que	 esperam	 esse	 momento.	 Aguarda-se,	 nesse	 estágio,	 as	
publicações	dos	decretos	relativo	às	eleições	dos	Conselhos	Gestores	e	à	implantação	do	Fórum	das	ZEIS.	

No	entanto,	é	importante	destacar	que	durante	o	período	de	pausa	das	ações	da	prefeitura	em	relação	ao	
processo	de	 regulamentação	das	 ZEIS,	 entre	2009	e	2016,	muitas	 comunidades,	 inicialmente	articuladas,	
comparecendo	 às	 audiências	 públicas	 e	 movimentando-se	 internamente	 para	 garantir	 a	 efetivação	 do	
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processo,	 acabaram	 por	 desmobilizarem-se,	 ficando	 sem	 lideranças	 ativas	 na	 defesa	 do	 instrumento	 e	
moradores	descrentes	na	possibilidade	de	efetivação	do	mesmo	durante	o	período	destacado.	

Entende-se,	 portanto,	 que	 apesar	 das	 conquistas	 relativas	 nesse	 vagaroso	 percurso,	 o	 longo	 tempo	 de	
espera	até	a	formação	da	Comissão,	de	quase	cinco	anos,	foi	um	momento	de	estagnação	do	processo.	A	
desmobilização	das	comunidades,	ocorrida	com	a	descrença	no	processo	e	a	falta	de	lideranças,	apresenta-
se	como	o	grande	impasse	atual	na	mobilização	popular.	Evidentemente,	a	conjuntura	atual	não	reflete	o	
progresso	 das	 comunidades	 que	 se	 empenharam	 no	 início	 do	 processo	 de	 inclusão	 do	 instrumento	 no	
Plano	Diretor	e	a	delimitação	das	comunidades,	predominantemente	em	2008/2009.	

No	 retorno	 às	 atividades	 relacionadas	 à	 regulamentação	 das	 ZEIS,	 as	 ações	 das	 assessorias	 tiveram	
fundamental	 importância	 no	 auxílio	 das	 novas	 lideranças	 e	 ações	 no	 espaço	 dentro	 e	 fora	 da	 Comissão	
proposta	 pela	 Prefeitura	 Municipal,	 como	 de	 estudo	 e	 tradução	 dos	 assuntos	 colocados	 à	 mesa	 para	
discussão	entre	técnicos	e	comunidades.		

Nesse	contexto,	a	Taramela	-	Assessoria	Técnica	em	Arquitetura	e	Cidade	tem,	na	Comissão	de	Proposição	e	
Acompanhamento	da	Regulamentação	e	 Implantação	das	Zonas	Especiais	de	 Interesse	Social,	suas	ações	
embrionárias	no	campo	da	assessoria	relacionada	ao	estudo	de	proposições	sobre	o	que	era	apresentado	
como	propostas	para	o	processo	de	regulamentação	das	ZEIS	e	na	observação	da	necessidade	de	facilitar	a	
linguagem	técnica	utilizada	e	debatida	para	alguns	moradores	das	comunidades.		

A	 Taramela	 -	 Assessoria	 Técnica	 em	 Arquitetura	 e	 Cidade	 é	 uma	 Organização	 da	 Sociedade	 Civil	 (OSC)	
recém	formalizada,	mas	que	já	atuava	no	âmbito	da	assessoria	técnica	há	cerca	de	um	ano	ainda	enquanto	
coletivo.	 Ela	 foi	 fundada	 por	 seis	 arquitetos	 preocupados	 e	 inquietos	 com	 as	 visíveis	 diferenças	
socioespaciais	 na	 cidade	 de	 Fortaleza.	 A	 Taramela	 presta	 assessoria	 às	 comunidades	 organizadas	 e	 aos	
movimentos	 sociais	 em	 ações	 com	 o	 objetivo	 fundamental	 democratizar	 o	 acesso	 ao	 profissional	 de	
arquitetura	e	urbanismo	e	promover	o	direito	à	cidade.	

Atualmente,	a	Taramela	tem	sua	atuação	 ligada	aos	movimentos	populares	que	debatem	e	demandam	o	
direito	à	cidade,	como	a	Assembleia	Popular	da	Cidade	e	a	Frente	de	Luta	por	Moradia	Digna,	tendo	as	ZEIS	
como	 uma	 das	 pautas	 prioritárias,	 dado,	 principalmente,	 o	momento	 de	 avanço	 aparente	 dos	 trabalhos	
para	a	efetivação	do	instrumento.		

Em	relação	às	ZEIS,	o	trabalho	da	assessoria	envolve	ações	de	produção	de	material,	sendo	principalmente	
conteúdos	de	informação	sobre	o	processo	e	críticas	às	medidas	públicas	autoritárias,	de	mobilizações,	com	
as	ações	de	reuniões	de	quarteirão,	promovidas	pelas	comunidades,	e	de	capacitação,	principalmente	de	
três	ZEIS	específicas:	Lagamar,	Mucuripe	e	Pici.	

O	trabalho	conjunto	às	três	ZEIS	(Lagamar,	Mucuripe	e	Pici)	partiu	de	uma	ação	ativa	das	lideranças	locais	
de	 cada	 território,	 que	 demandou	 capacitações	 para	 os	 moradores	 entenderem	 o	 que	 é	 ZEIS,	 como	 o	
processo	de	regulamentação	deve	ocorrer	e	o	acompanhamento	da	mobilização	interna	comunitária.	

Assim,	 entendendo	 a	 necessidade	 do	 registro	 e	 debate	 ampliado	 das	 ações	 técnicas	 e	 movimentos	
populares	aliados	na	luta	pela	efetivação	do	direito	à	cidade,	procura-se	apresentar	as	ações	da	Taramela	
na	 assessoria	 das	 comunidades	 Lagamar	 e	 Mucuripe	 no	 processo	 comunitário	 interno	 iniciado	 de	
regulamentação	das	ZEIS.	
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ZEIS	Lagamar		

Hoje,	a	comunidade	do	Lagamar	enfrenta	diferentes	impasses	para	promover	a	mobilização	dos	moradores	
e,	assim,	garantir	a	efetivação	de	um	processo	de	regulamentação	da	ZEIS	de	maneira	democrática.	Uma	
das	 primeiras	 questões	 é	 a	 conjuntura	 política	 e	 econômica,	 calcada	 no	 discurso	 da	 falta	 de	 recurso	
municipais	 para	 que	 o	 processo	 ocorra	 considerando	 as	 particularidades	 de	 cada	 comunidade,	 outra	
questão	 é	 a	 violência	 territorial	 presente	 na	 maioria	 das	 ZEIS,	 que	 dificulta	 o	 acesso	 aos	 diferentes	
territórios	da	comunidade,	e,	uma	última	adversidade,	mais	específica	do	Lagamar,	é	o	conhecimento	do	
antigo	processo	que	é	visto	como	ineficaz,	uma	vez	que	ele	se	repete	na	atualidade.	

Assim,	nesse	contexto	de	dificuldade	de	articulação	e	mobilização,	a	Taramela	passou	a	assessorar	a	ZEIS	
partir	 de	um	plano	estratégico	 traçado	pelas	 lideranças	 locais,	 que	 já	 estavam	cientes	das	dificuldades	a	
serem	 enfrentadas	 no	 processo	 e	 que	 já	 tinham	 o	 repertório	 da	 eleição	 do	 Conselho	 Gestor	 anterior	 e	
assim	 uma	 percepção	 de	 como	 proceder.	 Esse	 Plano	 de	 Ação,	 pensado	 para	 garantir	 a	 participação	 dos	
moradores	 da	 comunidade,	 procurava	 abater	 as	 deficiências	 e	 ressaltar	 o	 que	 foi	 garantido	 com	 a	
delimitação	do	Lagamar	como	ZEIS	ainda	em	2010.		

O	Plano	contou	com	três	ações	fundamentais	para	garantir	os	resultados	esperados:	ações	de	articulação,	
procurando	 identificar	e	convidar	possíveis	 lideranças	para	avançar	com	o	processo;	ações	de	divulgação,	
com	 a	 contratação	 de	mobilizadores,	 realização	 de	 reuniões	 de	 quarteirão	 e	 rearticulação	 do	 Fórum	 de	
Moradores,	e	ações	de	capacitação,	para	tornar	o	processo	conhecido	e	compreensível	para	a	comunidade.	

A	Ação	de	Articulação	procurou	identificar	pessoas	que	viam	no	instrumento	da	ZEIS	avanços	na	garantia	de	
direitos,	 principalmente	 à	 moradia	 digna.	 Procurou-se	 moradores	 antigos	 da	 comunidade	 que	 já	
participaram	 do	 processo	 anterior,	 outros	 que	 estavam	 interessadas	 em	 participar	 do	 processo	 atual	
cientes	 da	 necessidade	 de	 garantia	 de	 permanência	 e	 melhoria	 para	 as	 antigas	 e	 as	 novas	 gerações,	 e	
pessoas	 jovens,	 que	 não	 haviam	 participado	 das	 mobilizações	 passadas,	 mas	 que	 acreditavam	 no	
instrumento.	

A	Ação	de	Divulgação	contou	com	ajuda	e	financiamento	de	uma	organização	 local,	Fundação	Marcos	de	
Bruin	 (FMB).	 As	 atuais	 lideranças	 contrataram	 dois	 moradores	 da	 comunidade	 para	 trabalhar	
mobilizadores.	Eles	tinham	como	objetivo	trazer	a	discussão	sobre	ZEIS,	indo	de	casa	em	casa	e	convidando	
os	moradores	para	as	Reuniões	de	Quarteirão.	

A	realização	das	Reuniões	de	Quarteirão	foi	considerada	a	atividade	prioritária	do	processo	de	mobilização.	
As	 reuniões	 aconteciam	 quinzenalmente	 em	 seções	 diferentes	 do	 território,	 após	 o	 chamamento	 dos	
moradores	 pelos	 mobilizadores,	 em	 locais	 considerados	 estratégicos,	 pela	 facilidade	 de	 acesso	 e	
conhecimento	 do	 local	 pela	 comunidade.	Nesse	momento	 ampliado	 se	 tinha	 inicialmente	 a	 fala	 sobre	 o	
instrumento	ZEIS,	seu	processo	e	as	suas	garantias,	seguido	por	um	momento	de	debate.	

Além	das	Reuniões	de	Quarteirão,	o	 Fórum	dos	Moradores	 também	se	apresenta	 como	um	espaço	para	
discussão	 sobre	 as	 ZEIS,	 contudo	 com	 caráter	 permanente,	 é	 destinado	 a	 todos	 os	 moradores	 da	
comunidade,	 e	 envolve	 também	 outras	 questões	 que	 acontecem	 na	 comunidade,	 como	 os	 assuntos	 da	
construção	do	VLT,	que	passa	ao	extremo	norte	do	território.	
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Nas	Ações	de	Capacitação,	 a	 Taramela	entra	 como	um	agente	de	 suporte	e	 intermédio	entre	o	 trabalho	
técnico	 e	 o	 popular.	 A	 atuação	 da	 assessoria	 com	 a	 ZEIS	 Lagamar	 é	 centrada	 na	 capacitação	 dos	
mobilizadores	e	na	fala	sobre	o	que	é	ZEIS	e	seu	processo	de	regulamentação	para	a	comunidade.	

Em	um	momento	anterior	ao	processo	de	mobilização,	a	Taramela	teve	importante	papel,	juntamente	com	
a	FMB,	de	apresentar	para	os	mobilizadores	o	que	era	ZEIS,	falar	do	seu	histórico	na	cidade	de	Fortaleza,	
apresentar	 as	 etapas	 a	 serem	 cumpridas	 para	 efetiva	 regulamentação	 e,	 principalmente,	 mostrar	 a	
importância	de	se	estar	em	uma	ZEIS	e	a	necessidade	da	participação	popular	nesse	processo.	

Para	 um	 processo	 efetivamente	 democrático	 a	 participação	 dos	 moradores	 da	 ZEIS	 é	 considerada	
fundamental	 e,	 para	 alcançar	 esse	 objetivo,	 a	 Taramela	 precisou	 entender	 a	 comunidade	 no	 contexto	
urbano	 da	 cidade	 de	 Fortaleza,	 suas	 problemáticas	 infraestruturais	 e	 demandas	 sociais,	 para	 abordar	
diretamente	com	os	habitantes	o	que	 lhes	faltava.	Essa	abordagem	resultou	no	 interesse	dos	moradores,	
que	se	identificavam	com	os	exemplos	citados	e	almejavam	soluções	para	cada	questão	particular	que	lhes	
tocava,	mas,	em	escala	ampliada,	eram	situações	conflituosas	em	toda	a	comunidade.	

As	Reuniões	de	Quarteirão	e	Fórum	dos	Moradores,	com	a	presença	da	Taramela	na	fala	inicial,	oscilavam	
quanto	a	predisposição	dos	moradores	em	apoiar	o	processo.	Algumas	apresentavam	falas	homogêneas	e	
confiantes	no	processo,	nas	quais	predominava	as	perguntas	sobre	as	vantagens	de	“ser	ZEIS”	e	“o	que	ela	
resolveria”,	 enquanto	 outras	 apresentavam	 a	 resistência	 dos	 antigos	 moradores,	 que	 já	 haviam	
acompanhado	o	processo	anterior,	relembrando	o	processo	passado	que	ficou	estagnado	por	vários	anos.	

As	ações	realizadas	na	comunidade	do	Lagamar,	até	a	atualidade,	continuam	em	processo	com	a	Taramela	
e	 FMB,	 a	 espera	 dos	 decretos	 previstos	 e	 etapas	 seguintes.	 O	 momento	 inicial	 de	 mobilização	 se	
apresentou	 tão	 importante	 quanto	 o	 movimento	 seguinte.	 Além	 de	 rearticular	 a	 comunidade	 para	 um	
movimento	 territorial	 coletivo,	 o	 momento	 também	 serviu	 para	 verificar	 as	 fraquezas	 que	 abatem	 a	
comunidade	após	um	longo	processo	de	falta	de	priorização	do	município.	

ZEIS	Mucuripe	

Ao	passo	em	que	a	ZEIS	Lagamar	já	possuía	experiências	prévias	ligadas	à	mobilização	popular	em	favor	da	
ZEIS,	 a	 ZEIS	 Mucuripe	 passa	 agora	 pelas	 suas	 primeiras	 experiências	 de	 articulação	 entre	 moradores.	
Embora	possua	alguns	representantes	sempre	presentes	nos	espaços	de	discussão	sobre	a	cidade,	como	a	
Assembleia	 Popular	 da	 Cidade	 e	 a	 Frente	 de	 Luta	 por	 Moradia	 Digna,	 a	 ZEIS	 Mucuripe	 tem,	
tradicionalmente,	uma	grande	dificuldade	no	 sentido	de	articular	e	 sensibilizar	novos	moradores	para	as	
lutas	 relativas	 ao	 direito	 à	 cidade.	 Como	 causas	 para	 esse	 fato	 podem	 ser	 apontados	 dois	 motivos	
principais:	a	ausência	do	envolvimento	e	apoio	de	movimentos	populares	e	organizações	locais	e	uma	forte	
fragmentação	social	no	território	entre	os	diferentes	assentamentos	integrantes	da	ZEIS.	

Assim	como	acontece	em	muitas	das	ZEIS,	a	maior	parte	dos	moradores	do	Grande	Mucuripe	não	conhece	
o	instrumento	e	nem	sabe	que	moram	em	uma	ZEIS.	Isto	muito	se	deve	à	desmobilização	dos	movimentos	
populares	em	geral	que	ocorreu	após	o	Plano	Diretor	e	à	falta	de	repercussão	desse	processo	dentro	das	
comunidades.	

Com	 o	 avanço	 do	 processo	 de	 implementação	 da	 ZEIS,	 a	 urgência	 na	 formação	 dos	 Conselhos	 Gestores	
provocou	 um	 novo	 movimento	 de	 mobilização	 entre	 alguns	 moradores	 do	 Grande	 Mucuripe,	 que	 têm	
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conseguido	se	articular	em	um	pequeno	grupo,	o	qual	 tem	buscado	se	reunir	no	sentido	de	acompanhar	
esse	processo	e	garantir	a	participação	dos	moradores	nele.	Por	ser	um	grupo	no	qual	a	maior	parte	das	
pessoas	 não	 possuía	 conhecimentos	 prévios	 acerca	 da	 ZEIS,	 e	 por	 estar	 constantemente	 incorporando	
novas	pessoas,	a	assessoria	técnica	se	tem	feito	nesse	grupo	extremamente	necessária,	tanto	no	sentido	de	
orientar	em	relação	às	 informações	técnicas	relativas	ao	planejamento	urbano	e	às	ZEIS	em	si,	quanto	na	
articulação	 do	 grupo	 com	 as	 demais	 ZEIS	 e	 nas	 formas	 de	 organização	 interna	 e	mobilização	 dentro	 da	
comunidade	da	própria	ZEIS.	

Diferentemente	 do	 Lagamar,	 portanto,	 no	 Grande	 Mucuripe,	 a	 questão	 da	 ZEIS	 não	 é	 levantada	 por	
nenhum	grupo	de	associação,	ONG	ou	movimento	popular	atuante	no	local.	Pelo	contrário,	a	maioria	dos	
moradores	envolvidos	não	 confia	nas	associações	de	moradores	existentes	no	 bairro,	pois	 as	denunciam	
como	corruptas	ou	“terreiro	de	vereador”.	Além	disso,	estas	poucas	organizações	têm	um	funcionamento	
bastante	descontínuo,	e	hoje	não	existe	nenhuma	que	defenda	as	bandeiras	do	Grande	Mucuripe	como	um	
todo,	reforçando	o	caráter	fragmentado	do	território	da	ZEIS	Mucuripe.	O	principal	efeito	deste	fato	para	o	
processo	 da	 ZEIS	 é	 a	 ausência	 de	 instrumentos	 operacionais	 para	 a	mobilização,	 como:	 espaços	 fixos	 de	
apoio	para	as	reuniões	internas,	agentes	mobilizadores	devidamente	financiados,	material	de	apoio	para	a	
organização.	Todos	estes	trabalhos	e	custos	são	divididos	de	maneira	informal	entre	os	membros	do	grupo.	

Atualmente,	o	trabalho	de	mobilização	e	divulgação	das	ZEIS	dentro	do	Mucuripe	feita	pelo	grupo	formado	
no	 início	do	 ano	de	2018	 consiste	na	 realização	de	 algumas	 atividades	que	 têm	como	objetivo	 convocar	
novos	participantes	 ao	 grupo,	 no	 sentido	de	 ampliar	 a	 rede	de	 informações	 sobre	 a	 ZEIS	 e	 enriquecer	 o	
processo	de	eleição	dos	Conselhos	Gestores,	alcançando	o	maior	número	de	pessoas	possível.	

Estas	ações	têm	sido	realizadas	através	da	cooperação	de	um	limitado	número	de	moradores	voluntários	e	
de	 alguns	 membros	 de	 assessorias,	 entre	 elas	 a	 Taramela.	 Algumas	 dessas	 atividades	 foram:	 reuniões	
internas,	nas	quais	a	Taramela	pôde	contribuir	com	informações	técnicas,	auxiliando	no	planejamento	das	
ações	do	grupo;	debates	e	pequenas	formações,	nas	quais	foram	feitas	apresentações	acerca	da	natureza	
das	ZEIS,	dentro	do	contexto	do	Plano	Diretor,	e	do	seu	funcionamento	através	dos	Conselhos	Gestores;	e	
reuniões	de	quarteirões	nos	diferentes	assentamentos,	onde	as	ZEIS	são	apresentadas	e	divulgadas	junto	a	
novos	grupos.	

Importante	 pontuar	 que	 a	 questão	 política	 há	 pouco	 citada	 é,	 de	 fato,	 uma	 grande	 barreira	 para	 o	
envolvimento	dos	moradores	com	o	tema	da	ZEIS.	Muitos	deles	assumem	que	o	envolvimento	com	a	ZEIS	
transpassa	 questões	 com	 vereadores,	 cabo	 eleitoral,	 e	 politicagem	no	 geral;	 e,	 desconfiados,	 ficam	 com	
receio	de	se	comprometer.	

Quanto	ao	grupo	que	se	forma	de	moradores	interessados	em	contribuir,	estes	reconhecem	a	importância	
da	participação	popular	perante	os	processos	de	planejamento,	no	caso	no	processo	de	implementação	da	
ZEIS;	e	acreditam	nas	transformações	socioeconômicas	que	esse	instrumento	pode	proporcionar	ao	Grande	
Mucuripe.	 No	 entanto,	 têm	 encontrado	 alguns	 entraves	 nesse	 processo,	 principalmente	 relativos	 aos	
diálogos	com	a	Prefeitura	Municipal	e	à	falta	de	acesso	a	 informações	mais	técnicas	relativas	à	 legislação	
em	 si.	 Estes	 pontos	 de	 dificuldades	 são	 chave	 para	 a	 atuação	 da	 Taramela,	 e	 através	 deles	 tem	 atuado	
como	entidade	de	apoio	ao	Mucuripe.	
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CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

A	 regulamentação	 das	 ZEIS	 em	 Fortaleza	 tem	 sido	 produto	 majoritário	 dos	 esforços	 das	 comunidades	
organizadas	envolvidas,	frente	à	falta	de	apoio	geral	dos	órgãos	da	Prefeitura.	As	comunidades	tornam-se,	
portanto,	 protagonistas	 do	 processo;	 enquanto	 os	 órgãos	 da	 Prefeitura,	 embora	 conduzam	 o	 processo,	
criam	constantemente	entraves	para	o	avanço.	

Momentos	 estratégicos	 para	 o	 andamento	 do	 processo,	 como	 a	 publicação	 de	 decretos,	 têm	 sido	
momentos	reveladores	de	conflitos	entre	as	duas	partes.	Um	exemplo	disto	foi	o	último	Decreto	publicado,	
que	 modificou	 informações	 consideradas	 essenciais	 para	 as	 comunidades	 (o	 número	 e	 composição	 dos	
Conselhos	Gestores),	 contidas	no	modelo	de	decreto	elaborado	de	 forma	democrática	pela	Comissão	de	
Proposição	e	Acompanhamento	da	Regulamentação	e	Implantação	das	ZEIS.	

A	concentração	de	poderes	dos	Órgãos	da	Prefeitura,	bem	como	a	demora	para	a	publicação	dos	decretos	
demonstram	 como	 a	 participação	 popular	 acaba	 por	 ficar	 subordinada	 às	 decisões	 tomadas	 dentro	 da	
Prefeitura,	e	como	essa	participação	é	muitas	vezes	desconsiderada	ao	final.	Este	fato	por	vezes	acaba	por	
desmotivar	e	desmobilizar	muitas	comunidades,	fazendo	com	que	uma	parcela	delas	perca	a	confiança	na	
efetividade	das	ZEIS,	como	ocorreu	com	algumas	pessoas	no	Lagamar.	

Além	disso,	o	diálogo	em	si	entre	comunidades	e	Prefeitura	é	bastante	difícil.	A	complexidade	do	processo,	
seus	 trâmites	burocráticos	 e	 a	 linguagem	extremamente	 técnica	utilizada	dentro	das	 reuniões	 afastam	e	
dificultam	 a	 participação	 das	 comunidades,	 principalmente	 daquelas	 parcelas	 que	 não	 acompanham	 o	
processo	há	mais	tempo.		

Etapas	 essenciais	 para	 o	 bom	 avanço	 do	 processo	 dentro	 das	 comunidades,	 como	 o	 trabalho	 de	
mobilização	 e	 difusão	 sobre	 as	 ZEIS,	 não	 é	 apoiado	 financeiramente	 e	 nem	 operacionalmente	 pela	
Prefeitura.	As	comunidades	mais	organizadas,	como	o	Lagamar,	que	possuem	o	apoio	de	uma	organização	
local,	como	a	Fundação	Marcos	de	Bruin,	conseguem	fazer	este	 trabalho	por	conta	própria,	embora	com	
alguma	dificuldade.	No	entanto,	a	maior	parte	das	comunidades,	como	o	Mucuripe,	que	não	contam	com	
entidades	 atuantes	 como	 a	 Fundação,	 vêem-se	 prejudicadas	 e	 com	 muita	 dificuldade	 de	 disseminar	 a	
importância	das	ZEIS	dentro	da	comunidade.	

Evidentemente,	 o	 grau	 de	 organização	 interna	 dos	 grupos	 que	 se	 encontram	 à	 frente	 da	 ZEIS	 em	 cada	
comunidade	 é	 fator	 determinante	 no	 sucesso	 da	 mobilização	 dos	 demais	 moradores.	 Enquanto	 no	
Lagamar,	 uma	 boa	 parcela	 da	 população	 conhece	 as	 ZEIS,	 mesmo	 que	 não	 acompanhe	 ativamente	 o	
processo,	no	Mucuripe	a	ZEIS	ainda	é	um	tema	bastante	desconhecido,	novo	até	mesmo	entre	aqueles	que	
lideram	o	processo.	Sem	dúvidas,	a	dificuldade	de	difusão	da	informação	é	hoje	o	maior	obstáculo	para	o	
reconhecimento	das	comunidades	enquanto	ZEIS.	

Enquanto	 a	 regulamentação	 das	 ZEIS	 caminha	 a	 passos	 lentos,	 os	 projetos	 urbanos	 para	 a	 cidade	
continuam	a	se	multiplicar.	Sejam	megaprojetos	de	mobilidade,	como	o	Veículo	Leve	Sobre	Trilhos	e	suas	
passarelas;	ou	projetos	de	dinamização	econômica,	como	o	Polo	Gastronômico	da	Varjota;	eles	continuam	
a	 surgir	 sem	 considerar	 a	 existência	 das	 ZEIS,	 refletindo	 o	 pouco	 reconhecimento	 geral	 em	 torno	 desse	
instrumento,	 não	 apenas	 entre	 os	 moradores,	 mas	 também	 entre	 os	 gestores.	 Em	 áreas	 valorizadas	
urbanisticamente,	 como	 o	 Lagamar	 e	 o	 Mucuripe,	 a	 chegada	 destes	 projetos,	 aliada	 à	 demora	 na	
regulamentação	da	ZEIS,	torna	as	populações	desses	bairros	crescentemente	mais	vulneráveis	a	remoções.	
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Entre	o	processo	interno	das	ZEIS,	dentro	das	comunidades,	e	o	processo	institucional,	junto	à	Prefeitura,	a	
assessoria	 técnica	 se	 faz	 essencial.	 Por	 um	 lado,	 tem	 auxiliado	 na	 facilitação	 de	 informações	 demasiado	
técnicas	para	uma	linguagem	mais	acessível	às	comunidades,	facilitando	na	compreensão,	e	na	apropriação	
do	tema	pelas	populações	das	ZEIS;	por	outro,	tem	contribuído	para	defender	as	pautas	das	comunidades	
dentro	 dos	 espaços	 institucionais	 de	 disputa,	 buscando	 exprimir	 os	 desejos	 e	 as	 lutas	 das	 comunidades	
através	do	conhecimento	técnico.	As	assessorias	atuam,	portanto,	como	 intermediárias	 importante	entre	
os	dois	lados;	entre	o	conhecimento	técnico	e	a	mobilização	popular.	
	 	

11392



	

REFERÊNCIAS:		

AGUIAR,	Maria	Linekely	da	Silva.	Comungar	é	torna-se	um	perigo:	A	política	de	cultura	dos	jovens	em	busca	de	Deus	
(JBD)	 e	 o	 desenvolvimento	 da	 cidadania	 cultural	 no	 Lagamar.	 Dissertação	 de	mestrado	 -	 Universidade	 Estadual	 do	
Ceará.	Fortaleza,	2016.	

CASTRO,	 Liberal.	 Contribuição	de	Adolfo	Herbster	 à	 forma	urbana	da	 cidade	de	 Fortaleza.	 Revista	 do	 Instituto	do	
Ceará.	Fortaleza,	1994.		

DIÁRIO	OFICIAL	DO	MUNICÍPIO	DE	FORTALEZA.	DECRETO	Nº	13.241,	DE	21	DE	OUTUBRO	DE	2013.	Institui	o	Comitê	
Técnico	Intersetorial	e	Comunitário	das	Zonas	Especiais	de	Interesse	Social	-	ZEIS,	e	dá	outras	providências.	

DIÁRIO	 OFICIAL	 DO	 MUNICÍPIO	 DE	 FORTALEZA.	DECRETO	 Nº	 13.827,	 DE	 14	 DE	 JUNHO	 DE	 2016.	 Dispõe	 sobre	 a	
instituição	da	Comissão	de	Proposição	e	Acompanhamento	da	Regulamentação	e	Implantação	das	Zonas	Especiais	de	
Interesse	Social	-	ZEIS,	e	dá	outras	providências.	

DIÁRIO	 OFICIAL	 DO	MUNICÍPIO	 DE	 FORTALEZA.	DECRETO	Nº	 13.954,	 DE	 11	 DE	 JANEIRO	 DE	 2017.	 Dispõe	 sobre	 a	
prorrogação	do	prazo	de	vigência	da	Comissão	de	Proposição	e	Acompanhamento	da	Regulamentação	e	Implantação	
das	Zonas	Especiais	de	Interesse	Social	(ZEIS).	

FORTALEZA.	Fortaleza:	A	Administração	Lúcio	Alcântara.	Fortaleza,	1982.	 	

FREITAS,	Clarissa	 Figueiredo	Sampaio.	 “Ilegalidade	e	degradação	em	Fortaleza:	os	 riscos	do	 conflito	entre	a	agenda	
urbana	e	ambiental	brasileira”.	Urbe.	Revista	Brasileira	de	Gestão	Urbana.	Curitiba,	vol.	06,	n°	01,		jan/abr.	2014.	

FREITAS,	 Clarissa	 Figueiredo	 Sampaio;	 PEQUENO,	 Renato.	 Produção	 Habitacional	 na	 Região	 Metropolitana	 de	
Fortaleza:	 avanços	 e	 retrocessos.	 Revista	 Brasileira	 de	 Estudos	 Urbanos	 e	 Regionais,	 vol.	 17,	 num.	 1,	 enero-
abril.		Recife,	2015.	

IPLANFOR	-	DIART.	Relatório	da	Comissão	de	Proposição	e	Acompanhamento	da	Regulamentação	e	Implantação	das	
Zonas	Especiais	de	Interesse	Social-	ZEIS.	Janeiro,	2018.	Fortaleza	(CE).	

Lei	complementar	n°	062	-	Plano	Diretor	Participativo	de	Fortaleza.	Seção	II	(Zonas	Especiais	de	Interesse	Social).	De	
02	 de	 fevereiro	 de	 2009.	 Acesso	 em:	 20	 de	 março	 de	 2018.	 Disponível	 em:	
http://legislacao.fortaleza.ce.gov.br/index.php/Plano_Diretor	

Lei	 complementar	 n°	 236	 -	 Parcelamento,	 uso	 e	 ocupação	 do	 solo	 do	município	 de	 Fortaleza.	ANEXOS.	 De	 11	 de	
agosto	 de	 2017.	 Acesso	 em:	 09	 de	 junho	 de	 2018.	 Disponível	 em:	
http://portal.seuma.fortaleza.ce.gov.br/fortalezaonline/portal/legislacao/Consulta_Adequabilidade/1-
Lei_Complementar_N236%20de_11_de%20agosto_de_2017_Lei_de_Parcelamento_Uso_Ocupacao_do_Solo-
LUOS.pdf	

Lei	n°	10.257	-	Estatuto	da	Cidade.	Capítulo	II	(Instrumentos	da	política	urbana),	de	10	de	julho	de	2001.	Acesso	em:	
20	de	março	de	2018.	Disponível	em:	http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm	

MACIEL,	Anna	Emilia.	A	(Re)produção	do	espaço	no	Grande	Mucuripe,	em	Fortaleza-Ceará.	Revista	Geosaberes,	v.6,	
num.	2,	p.469-478.	Fortaleza,	2015.	

11393



	

PEQUENO,	Renato.	Mudança	na	estrutura	socioespacial	da	metrópole:	Fortaleza	entre	2000	e	2010.	In:	COSTA,	Maria	
Clélia;	 PEQUENO,	 Renato.	 Fortaleza:	 transformações	 na	 ordem	 urbana.	 1.	 ed.	 Rio	 de	 Janeiro:	 Letra	 Capital:	
Observatório	das	Metrópoles,	2015.		 	 	 	 	

PONTE,	 Thais	Oliveira.	Direito	 à	moradia	 em	 Fortaleza:	 entre	 utopia	 e	 realidade.	Dissertação	 de	mestrado.	 Recife:	
UFPE,	2016.		

ROLNIK,	Raquel.	(2001).	Guia	do	Estatuto	da	Cidade.	Brasília,	Câmara	dos	Deputados.	

SANTOS,	Marcela	Monteiro	dos.	[IN]FORMAL	:	Proposta	de	Inclusão	Urbana	da	Comunidade	do	Lagamar.	Trabalho	de	
Conclusão	 de	 Curso	 (graduação).	 Universidade	 Federal	 do	 Ceará,	 Centro	 de	 Tecnologia,	 Curso	 de	 Arquitetura	 e	
Urbanismo.	Fortaleza,	2017. 

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

11394



TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR:  
PANORAMA DE REGULAMENTAÇÕES MUNICIPAIS E COM FOCO EM 

PARÂMETROS ESSENCIAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

TRANSFER OF BUILDING RIGHTS: OVERVIEW OF MUNICIPAL REGULATIONS AND ESSENTIAL 
PARAMETERS FOR IMPLEMENTATION 

TRANSFERENCIA DEL DERECHO DE CONSTRUIR: PANORAMA DE REGLAMENTACIONES 
MUNICIPALES Y PARAMETROS ESENCIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

EIXO TEMÁTICO: INSTRUMENTOS DA LEGISLAÇÃO E NORMATIVAS 

BACELLAR, Isabela 
Doutora em Urbanismo; Professora da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFF, Niterói – RJ, Brasil. 

isabelabacellar.arq@gmail.com 

FURTADO, Fernanda 
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora Associada do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e 

Urbanismo e do Departamento de Urbanismo da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFF, Niterói – RJ, Brasil. 
fer.furtado321@gmail.com 

RABELLO, Sonia 
Doutora em Direito Público; Livre Docente do Programa de Pós-graduação em Direito da UERJ e do Mestrado 

Profissional do IPHAN, Rio de Janeiro – RJ, Brasil. 
soniarabello@outlook.com 

11395

mailto:isabelabacellar.arq@gmail.com
mailto:fer.furtado321@gmail.com


 

 TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR:  
PANORAMA DE REGULAMENTAÇÕES MUNICIPAIS E PARÂMETROS 

ESSENCIAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

TRANSFER OF BUILDING RIGHTS: OVERVIEW OF MUNICIPAL REGULATIONS AND ESSENTIAL 
PARAMETERS FOR IMPLEMENTATION 

TRANSFERENCIA DEL DERECHO DE CONSTRUIR: PANORAMA DE REGLAMENTACIONES 
MUNICIPALES Y PARÁMETROS ESENCIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

EIXO TEMÁTICO: INSTRUMENTOS DA LEGISLAÇÃO E NORMATIVAS 

 
RESUMO: 
Este artigo trata da Transferência do Direito de Construir (TDC) no Brasil, instrumento de política urbana definido pelo 
Estatuto da Cidade em 2001 como a autorização dada pelo poder público, mediante lei, ao proprietário de imóvel 
urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir 
previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o imóvel for considerado necessário 
para determinados fins públicos. A pesquisa teve como objetivo desenvolver uma análise comparativa de legislações 
municipais brasileiras que tratam da TDC, para a compreensão dos contornos do instrumento em experiências recentes, 
com o intuito de verificar as condições de penetração das ideias contidas nos fundamentos da TDC e suas repercussões 
na regulamentação e implementação do instrumento. Este artigo busca estruturar o entendimento sobre as bases de 
aplicação da TDC, com foco na análise das formas de cálculo e nos coeficientes de aproveitamento adotados como 
referência para o uso do instrumento. O estudo desenvolve uma reflexão crítica sobre os problemas decorrentes da 
adoção de variados formatos desses parâmetros na regulamentação da TDC, a partir da análise de legislações municipais 
brasileiras. As conclusões do trabalho apontam para a importância da compreensão dos fundamentos de instrumentos 
relacionados ao direito de construir e sua expressão nas regulamentações municipais por meio dos coeficientes de 
aproveitamento. 
PALAVRAS-CHAVE: Transferência do Direito de Construir, Estatuto da Cidade, Plano Diretor, política urbana, legislação 
urbanística. 
 
ABSTRACT: 
This article deals with the Transfer of Building Rights (TDC) in Brazil, an urban policy instrument defined by the City 
Statute in 2001 as the authorization given by the public power, by law, to the owner of urban, private or public property, 
to exercise in another location, or dispose by means of a public deed, the right to build provided for in the master plan 
or in related urban legislation, when the property is deemed necessary for certain public purposes. The research develops 
a comparative analysis of Brazilian municipal legislation that deals with the TDC to understand the contours of the 
instrument in recent experiences and to verify the penetration of the ideas that support the TDC, as well as its 
repercussions on regulation and implementation of the instrument. This article tries to structure the understanding on 
the bases for the application of TDC, with focus in the analysis of its calculation methods and the floor area ratios adopted 
as references for its use. The analysis of Brazilian municipal legislation includes a critical review on the problems arising 
from the adoption in varied formats of those parameters in the regulation of the TDC. The study points out the 
importance of understanding the fundamentals of urban policy instruments related to building rights and their 
expression in the floor area ratios defined by municipal regulations. 
KEYWORDS: Transfer of Building Rights, City Statute, Master Plan, urban policy, urban legislation. 
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RESUMEN:  
Este artículo trata de la Transferencia del Derecho de Construir (TDC) en Brasil, instrumento de política urbana definido 
por el Estatuto de la Ciudad en 2001 como la autorización dada por el poder público, mediante ley, al propietario de 
inmueble urbano, privado o público, a ejercer en otro lugar, o enajenar, por escritura pública, el derecho de construir 
previsto en el plan maestro municipal o en legislación urbanística resultante de ello, cuando el inmueble sea considerado 
necesario para determinados fines públicos. La investigación tuvo como objetivo desarrollar un análisis comparativo de 
legislaciones municipales brasileñas que tratan de la TDC, para la comprensión de los contornos del instrumento en 
experiencias recientes, con el objetivo de verificar las condiciones de penetración de las ideas contenidas en los 
fundamentos de la TDC y sus repercusiones en la aplicación del instrumento. Este artículo busca estructurar el 
entendimiento sobre las bases de aplicación de la TDC, con foco en el análisis de las formas de cálculo y los índices de 
aprovechamiento adoptados como referentes en su uso. El trabajo presenta una reflexión crítica sobre los problemas 
derivados de la adopción de formatos variados para eses parámetros en la reglamentación de la TDC, a partir del análisis 
de legislaciones municipales brasileñas. Las conclusiones del trabajo apuntan a la importancia de la comprensión de los 
fundamentos de instrumentos relacionados al derecho de construir y su expresión en las regulaciones municipales por 
medio de los índices de aprovechamiento. 
PALABRAS-CLAVE: Transferencia del Derecho de Construir, Estatuto de la Ciudad, Plan Maestro, política urbana, 
legislación urbanística. 
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INTRODUÇÃO 

A consideração da Transferência do Direito de Construir (TDC) como instrumento auxiliar de política urbana 
tem tido uma crescente importância nos debates e nos desafios colocados às cidades brasileiras. Diversos 
municípios no país incluem a TDC no rol dos instrumentos urbanísticos, com regulamentações e formas de 
implementação que se apresentam bastante diversificadas. 

A possibilidade de transferir o direito de construir - autorizado por lei de uso e ocupação do solo urbano - de 
um imóvel com restrições a esse direito, para outro imóvel, foi prevista em legislações municipais no Brasil 
desde a década de 1970. Porém, somente em 2001, com a aprovação do Estatuto da Cidade (Lei 10.257 de 
2001), o instrumento foi previsto em lei federal, com a denominação de Transferência do Direito de Construir. 

O artigo 35 do Estatuto da Cidade estabelece a TDC como um dos instrumentos da política urbana, definido 
como a autorização dada pelo poder público, mediante lei, ao proprietário de imóvel urbano, privado ou 
público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no 
plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente quando o imóvel for considerado necessário para 
determinados fins públicos.  

A TDC pode ser autorizada quando o imóvel for considerado para fins de: I - implantação de equipamentos 
urbanos e comunitários; II - preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, 
paisagístico, social ou cultural; III - servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas 
ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. O Estatuto da Cidade também prevê 
a utilização da TDC para os casos de doação do imóvel -  ou de parte dele - ao Poder Público, para os mesmos 
fins (art. 35, § 1º).  

Na prática, a utilização da TDC nas políticas urbanas municipais tem dois propósitos principais: i) servir como 
uma opção frente à desapropriação para a aquisição de terreno/imóvel quando este for necessário para fins 
de interesse público e ii) como forma de incentivo à conservação do imóvel e/ou compensação a 
proprietários de imóveis de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural.  

Em primeiro lugar, o instrumento da TDC vem sendo aplicado por municípios brasileiros como uma 
alternativa à desapropriação para a aquisição de terrenos/imóveis quando da realização de projetos e obras 
públicas e implantação de equipamentos e comunitários, sendo essa possibilidade de uso frequentemente 
relacionada com a doação do imóvel para o poder público, como veremos mais adiante. A TDC, nesses casos, 
é uma opção negociada entre a administração pública e o proprietário oferecida a ele em troca da 
transmissão de sua propriedade ao poder público. É importante destacar que a utilização da TDC pressupõe 
a aceitação do proprietário em receber o benefício da TDC, ao invés da justa e prévia indenização em dinheiro 
pela desapropriação do imóvel, como determina a lei1.  

A TDC pode também ser utilizada como meio para que o poder público obtenha imóveis para destiná-los à 
política habitacional ou, por exemplo, para urbanizar e/ou regularizar a situação fundiária de um terreno 
particular ocupado irregularmente por população de baixa renda. Nesse caso, o proprietário que teve seu 
terreno ocupado recebe o benefício da TDC e os moradores permanecem no local, porém de forma regular, 

1 Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, art. 5°, XXIV. 
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mediante algum programa de regularização fundiária. É importante destacar que não se deve utilizar a TDC 
para os casos nos quais as condições da posse já preencham os requisitos para a obtenção da propriedade 
do imóvel pelos posseiros, via usucapião, uma vez que o proprietário não teria mais o direito ao terreno pelo 
decurso do tempo por posse mansa e pacífica. A utilização da TDC para tais finalidades é útil para encaminhar 
a resolução de conflitos fundiários, quando existem áreas de terceiros que estão ocupadas por população de 
baixa renda. 

O uso da TDC como forma de incentivo à conservação e/ou compensação aos proprietários de imóveis 
considerados necessários para fins de preservação de edificações de interesse histórico, artístico, cultural ou 
de áreas de interesse ambiental, é também bastante usual nas regulamentações municipais. Ressalva-se a 
importância do uso da TDC para casos de imóveis cujo direito de construir do terreno previsto em lei tenha 
sido restringido de forma excepcional em virtude de sua condição. A concessão da TDC como uma exceção 
evita o excesso de direitos de construir sem vinculação com o planejamento da cidade.   

As principais vantagens do uso da TDC para a aquisição de terrenos urbanos - para os três casos indicados 
nos incisos do art. 35 do Estatuto da Cidade -  são a redução dos custos iniciais para aquisições de terrenos 
para obras ou equipamentos urbanos com o pagamento das indenizações pelas desapropriações, a rapidez 
das transações com a redução dos processos judiciais, e o menor risco de o poder público pagar pela 
valorização decorrente da obra pública (UZÓN, 2013).   

A regulamentação da TDC para esses propósitos é conformada segundo as necessidades e especificidades de 
cada município, com a consequente existência de semelhanças e diferenças nos elementos da 
regulamentação da TDC.  

Este trabalho apresenta parte dos resultados de uma pesquisa mais ampla sobre a regulamentação e 
implementação da TDC em municípios brasileiros (BACELLAR, FURTADO e NEWLANDS, 2007)2, que teve como 
objetivo verificar as condições de penetração das ideias contidas nos fundamentos da TDC e suas 
repercussões na regulamentação e implementação.  

A referente pesquisa partiu do levantamento de legislações municipais vigentes, com a posterior 
sistematização e análise comparativa dos dispositivos legais. As principais fontes da pesquisa foram os planos 
diretores municipais e leis específicas sobre a TDC vigentes nos seguintes municípios: Belo Horizonte (MG), 
Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Natal (RN), Nova Lima (MG), Salvador 
(BA), Santo André (SP), São Luís (MA), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS) 3. 

                                                           

2 Essa pesquisa contou com o financiamento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq e do Programa 
Nacional de Pós-Doutorado da CAPES. 

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. Lei nº 9959/2010 – Altera a lei que institui o Plano Diretor do Município de Belo 
Horizonte; Lei nº 7165/1996 – Plano Diretor; Decreto nº 15625/2014 – Altera o Decreto nº 15254/2013; Decreto nº 15254/2013 – 
Dispõe sobre a Transferência do Direito de Construir. PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA. Lei nº 14.771/2015 - Plano Diretor; Lei 
nº 11.266/2004 - Plano Diretor; Lei nº 9800/2000 - Lei de Uso de Ocupação do Solo; Decreto nº 161/1981 - Dispõe sobre isenção do 
imposto imobiliário relativo a imóveis de valor histórico ou cultural.  Lei n° 6337/1992 – Institui incentivo construtivo para a 
preservação de imóveis de valor cultural, histórico ou arquitetônico. Decreto nº 380/1993 – Dispõe sobre unidades de interesse 
especial de preservação- UIEP e estabelece critérios para a concessão de incentivos, visando sua restauração e manutenção, nos 
termos da lei nº 6337/1982.PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. – Lei nº 482/2014 –Plano Diretor de Urbanismo de 
Florianópolis; Lei nº 01/1997 – Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo no distrito sede de Florianópolis. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
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A análise aqui apresentada destaca os elementos essenciais contidos nas regras municipais para a concessão 
da TDC, em especial, os coeficientes de aproveitamento de terrenos usados como referência tanto para a 
autorização do benefício da TDC ao proprietário do imóvel como para a autorização da recepção de TDC nas 
áreas e terrenos definidos pelo município. O presente trabalho busca desenvolver uma e uma reflexão crítica 
sobre os problemas encontrados na regulamentação da TDC a partir da análise das legislações dos municípios 
citados.  

 

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS PARA A REGULAMENTAÇAO DA TDC  

Diante da definição genérica da TDC pelo Estatuto da Cidade, são as regulamentações municipais que 
definem mais detalhadamente as formas de aplicação do instrumento, segundo suas necessidades e 
possibilidades. As diferentes regulamentações e as formas de gestão da TDC engendram experiências mais 
ou menos exitosas ou conflituosas, na perspectiva dos interesses públicos.  

Alguns elementos identificados nas leis municipais apresentam-se como indispensáveis para a sua adequada 
aplicação, como: a previsão do instrumento no plano diretor e regulamentação em lei especifica, os critérios 
para a identificação dos imóveis beneficiados e suas finalidades; a delimitação ou estabelecimento de 
critérios para as áreas/imóveis transmissores e receptores; a estipulação das formas e/ou fórmulas de cálculo 
da TDC e sua equivalência, e a relação da TDC com outros instrumentos no âmbito do planejamento urbano, 
como já mencionado. 

Para a aplicação da TDC é exigida, pelo Estatuto da Cidade, a previsão do instrumento nos planos diretores, 
com a determinação das condições relativas à sua aplicação por lei urbanística decorrente do plano diretor 
(art. 35, caput e § 2º). 

Um dos primeiros elementos da regulamentação municipal é a definição das finalidades para as quais o 
instrumento poderá ser utilizado no município. A legislação municipal pode ser mais específica e restrita 
quanto a essas finalidades do que o definido pelo Estatuto da Cidade, de acordo com as necessidades locais. 

                                                           
GOIÂNIA. Plano Diretor - Lei nº 171/2007; Plano Diretor - Lei nº 015/1992; Lei nº 031/1994 - Lei de Uso e Ocupação do Solo; Lei nº 
8761/2009 – Regulamenta a concessão de TDC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL. Plano Diretor - Lei Complementar nº 82/2007 -; 
Lei nº 07/1994 -  Plano Diretor.   PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA. Lei nº 2007/2007 – Plano Diretor de Nova Lima; Decreto 
nº 2945/2008 – Regulamenta a aplicação da Lei Municipal nº 2049/008, disciplinando a emissão e aplicação das Certidões de 
Transferência de Potencial Construtivo (CTPC); Lei nº 2049/2008 – Autoriza o Executivo Municipal a receber o imóvel que especifica. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. Lei Complementar nº 434/1999 - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano; Lei 
Complementar nº 646/2010 - Plano Diretor; Decreto nº 18.507/2013; Decreto nº 19.344/2016. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SALVADOR. Lei nº 7400/2008 – Plano Diretor; Lei nº 3805/1989 – Cria a Transferência do Direito de Construir. PREFEITURA 
MUNICIPAL DO SALVADOR. Lei nº 9069/2016 – Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano; Lei nº 6.586/2004 - Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano –; Plano Diretor - Lei nº 9069/2016; Lei de Uso e Ocupação do Solo - Lei nº 9148/2016. PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ. Lei nº 8696/2004 Plano Diretor; Lei nº 9394/2012 – Altera Plano Diretor de 2004.PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO LUIS. Lei nº 4669/2006 - Plano Diretor; Lei nº 3.252/1992 - Plano Diretor; Lei nº 3.253/1992 - Lei de Zoneamento, 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.  PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Lei nº 13430/2002 - Plano Diretor Estratégico; Lei 
nº 16.050/2014 - Plano Diretor Estratégico; Lei nº 16402/2016 - Lei de Uso e Ocupação do Solo; Decreto nº 57535/2016 - Regulamenta 
a Transferência do Direito de Construir com Doação de Imóvel; Decreto nº 57536/2016 – Regulamenta a TDC nos casos em que não 
há doação do imóvel cedente. PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPO GRANDE. Lei nº 204/2012 – Plano Diretor; Lei nº 204/2012 - Institui 
a Transferência do Direito de Construir; Decreto nº 12031/ 2012 - Regulamenta os procedimentos para a TDC. 
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Apesar de o Estatuto da Cidade não fazer referência específica à definição de áreas/imóveis transmissores e 
receptores para TDC, referindo-se apenas de modo genérico às condições relativas à aplicação do 
instrumento, a Resolução nº 34, art. 4º, o Conselho das Cidades recomenda que a legislação municipal 
estabeleça essas áreas, quando lista os instrumentos – incluída a TDC –  que “só poderão ser aplicados se 
tiverem sua área de aplicação determinada no Plano Diretor” (BRASIL, 2005). Tal Resolução reflete o que foi 
definido no art. 42 do Estatuto da Cidade, que determina como conteúdo mínimo do plano diretor as 
“disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei”. 

A delimitação de tais áreas ou imóveis são garantias da previsibilidade da aplicação da TDC, pautadas por 
critérios de planejamento urbano: eixos de expansão e adensamento urbano, capacidade da infraestrutura 
de absorver a densidade construtiva e populacional nas áreas receptoras, restrições nas áreas transmissoras 
em virtude de interesse de preservação de edificações ou de áreas ambientais etc.  

A determinação de áreas/ imóveis transmissores relaciona-se às especificidades das áreas ou imóveis que 
justifiquem o uso da TDC, relacionadas às finalidades dos imóveis para os interesses públicos. Por sua vez, as 
áreas/ imóveis receptores indicam os locais, dentro do perímetro urbano, onde seja possível utilizar direitos 
de construir adicionais, respeitando os limites urbanísticos máximos dos terrenos receptores, que por sua 
vez estão relacionados à capacidade da infraestrutura em absorver a densidade populacional e construtiva 
adicional. 

É possível que os direitos de construir utilizados no terreno receptor sejam oriundos de mais de um terreno 
transmissor; o contrário também é verdadeiro: um terreno pode transferir o direito de construir para mais 
de um terreno receptor. Ou seja, o direito de construir pode ser transferido parceladamente. 

Os cálculos e equivalências definidos para a aplicação da TDC têm o propósito de garantir a previsibilidade, 
transparência, homogeneidade e o tratamento equânime entre aqueles envolvidos no processo. Mais 
especificamente, eles objetivam: i) definir a quantidade de direito de construir a ser transferido, e ii) 
reconhecer a diferença entre o preço do metro quadrado dos terrenos envolvidos na transação de direitos 
de construir. Existem, portanto, dois tipos de fórmulas a serem definidas, denominadas, nesse trabalho, 
Fórmula de Cálculo da TDC e Fórmula de Equivalência, respectivamente.  

O primeiro tipo tem como objetivo calcular a quantidade de metros quadrados do direito de construir que 
pode ser transferida do terreno de origem (transmissor) para outro terreno (receptor) e, na prática, relaciona 
o benefício da TDC com os coeficientes de aproveitamento do terreno, além de poder demonstrar eventuais
descontos da área da edificação existente no terreno para o cálculo da TDC.

O segundo tipo de fórmula tem o propósito de estabelecer a equivalência da quantidade de metros 
quadrados do direito de construir transferida entre terrenos com valores de metros quadrados diferenciados. 
Esta equivalência é importante para evitar distorções quanto ao benefício concedido, quando são 
transmitidos direitos de construir de terrenos de baixo valor para terrenos em áreas mais valorizadas. Na 
ausência de fórmulas de equivalência, podem ocorrer distorções quanto aos benefícios concedidos. 

Por fim, como elemento essencial, é importante que a legislação municipal explicite as relações da TDC com 
outros instrumentos urbanísticos, principalmente a OODC, em virtude do compartilhamento de suas bases 
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conceituais e da complementariedade desses instrumentos na efetivação do princípio da justa distribuição 
dos benefícios e ônus do planejamento e da urbanização4.  

 

PANORAMA INICIAL DAS REGULAMENTAÇÕES MUNICIPAIS  

A pesquisa possibilitou a elaboração de um quadro geral da regulamentação da TDC pelos municípios 
pesquisados, com as seguintes categorias selecionadas para a comparação e análise: i) denominação do 
instrumento; ii) finalidades específicas para as quais a TDC será utilizada no município; iii) critérios e definição 
de áreas, zonas ou imóveis transmissores de direito de construir e dos locais onde o direito transferido 
poderá ser utilizado (áreas/zonas/imóveis receptores do direito de construir); iv) relação com os coeficientes 
de aproveitamento (CA) básico e máximo e outros limites urbanísticos;  v) fórmulas de cálculo do direito de 
construir que poderá ser transferido;  vi) fórmulas de equivalência que considerem os preços diferenciados 
dos terrenos envolvidos e seus respectivos valores de referência. Tais elementos encontram-se com menor 
ou maior grau de detalhamento nas leis municipais, como apresentado a seguir. 

Percebe-se que a denominação da TDC varia entre as leis das cidades: em Salvador é conhecida como 
TRANSCON; em Natal, Porto Alegre e São Luís, denomina-se Transferência do Potencial Construtivo (TPC); 
em Curitiba se utiliza tanto o termo TDC quanto TPC; nos demais municípios pesquisados o instrumento é 
denominado TDC. 

Alguns municípios trazem os parâmetros e critérios gerais para a aplicação da TDC somente no plano diretor, 
enquanto outros avançam no detalhamento da regulamentação da TDC em leis específicas. Dentre os 
municípios pesquisados, Salvador, Santo André e São Luiz não dispõem de lei específica para a TDC em vigor. 
Verifica-se que aqueles municípios onde não há lei específica para a TDC possuem, em geral, uma 
regulamentação mais incompleta, com insuficiência de parâmetros para que o instrumento possa ser 
aplicado de forma coerente com as diretrizes da política urbana do município e seus instrumentos. 

O município de Natal, por exemplo, não aprovou uma lei específica prevista pelo Plano Diretor de 2007; 
porém, a regulamentação incompleta não restringiu a utilização do instrumento, embora a sua aplicação 
ocorra em meio a diversas críticas e conflitos judiciais (SILVA, 2014). Já Nova Lima, em Minas Gerais, possui 
a previsão do instrumento no plano diretor e lei específica para TDC; no entanto, trata-se de uma lei aprovada 
para viabilizar um caso específico de TDC e não uma regulamentação geral para o município que possa ser 
aplicada em outros casos. 

Por outro lado, embora a regulamentação da TDC em lei específica seja recomendada, a regulamentação do 
instrumento pelo próprio plano diretor vem sendo uma alternativa utilizada, como no caso do município de 
São Paulo, que, no entanto, não prescindiu de decretos regulamentares posteriores para situações 
específicas como a distinção de condições e procedimento para os casos de TDC com e sem doação do imóvel 
ao poder público. 

                                                           

4 Há outras questões e elementos também relevantes para a regulamentação e implementação da TDC, que serão mencionados 
quando oportuno, como a diferenciação entre a TDC direta e indireta, a documentação para a aplicação da TDC, os prazos para o uso 
da TDC e a estrutura administrativa para gerenciar o instrumento.  
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Os planos diretores municipais pesquisados também definem quais as finalidades para as quais a TDC poderá 
ser utilizada. Verificou-se que a maioria dos municípios considera o instrumento para todas as finalidades 
previstas no artigo 35 do Estatuto da Cidade, com um maior detalhamento destas, com a descrição de zonas 
específicas para sua aplicação.  

Em Campo Grande, por exemplo, a Lei Complementar n. 204/2012 autoriza o uso da TDC para imóveis de 
interesse ambiental, paisagístico e, especificamente, para aqueles situados em Zonas Especiais de Interesse 
Ambiental (art. 1°, II). Já para os imóveis considerados de interesse cultural, a referida lei, além de definir tais 
imóveis como aqueles contidos em Zonas Especiais de Interesse Cultural, remete à relação de imóveis 
contidos no Plano para Revitalização do Centro de Campo Grande e traz a ampliação da utilização da TDC 
para a preservação da área de entorno de bens tombados. 

Porto Alegre é um caso paradigmático de utilização da TDC em grande escala, como mecanismo alternativo 
à desapropriação para aquisição de terrenos necessários para a execução de um importante eixo viário da 
cidade - a 3ª Avenida Perimetral - (UZÓN, 2013).  Atualmente em vigor, o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano e Ambiental de 1999 (com revisão em 2011) prevê a TDC para projetos vinculados ao sistema viário, 
a instalação de equipamentos públicos, a preservação de bens tombados e contrapartidas de financiamentos 
e gastos com reassentamentos em obras do programa Pró-Transporte para a Copa do Mundo de 2014. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador de 2016 prevê expressamente a concessão da TDC 
como forma de pagamento das indenizações em razão de desapropriação de imóveis para os fins definidos 
para a TRANSCON, bem como para a aquisição de áreas para programas e projetos habitacionais de interesse 
social, desde que aceita pelo proprietário (art. 297, § 1º e 2°).  

 

REFLEXÕES SOBRE PARÂMETROS ESSENCIAIS RELACIONADOS COM A TDC  

Parte das bases conceituais da TDC está presente nas discussões sobre o Solo Criado, cujas ideias encontram-
se sistematizadas na Carta do Embu (CEPAM, 1976). Segundo esse conceito, o interessado que desejar 
construir acima de um patamar comum a todos os terrenos pagaria pelo benefício, como uma contrapartida 
à coletividade. Parte das ideias sobre o Solo Criado e experiências municipais anteriores são absorvidas pelo 
Estatuto da Cidade5, que as exprime no instrumento previsto no artigo 28 denominado Outorga Onerosa do 
Direito de Construir (OODC). Embora a lei federal não defina o que seja a OODC, ela enuncia como o 
instrumento é operacionalizado (RABELLO, 2010).  

Art. 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser 
exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida 
a ser prestada pelo beneficiário (BRASIL, 2001) 

Esse mesmo artigo do Estatuto refere-se ao denominado Coeficiente de Aproveitamento Básico (CA básico). 
Este é um parâmetro fundamental para o planejamento urbano, embora seu caráter essencial não seja 

                                                           

5 Antes da publicação do Estatuto da Cidade, diversos municípios já previam em suas legislações a cobrança de contrapartida para o 
exercício de direitos de construir adicionais, acima de um patamar básico. Cf. Rezende et al., 2007. 
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urbanístico, e nem tenha conteúdo fiscal. “Ele está na verdade vinculado à ideia da equalização de direitos, 
neutralizando os efeitos da legislação urbanística” (FURTADO, BIASOTTO e MALERONKA, 2012, p. 29). A 
adoção do CA básico no planejamento urbano municipal colabora, portanto, para a efetivação do princípio 
da justa distribuição dos ônus e benefícios do processo de urbanização.  

Tal como na Outorga Onerosa do Direito de Construir, mas vista pelo “outro lado da moeda”, a aplicação da 
TDC nos casos relacionados ao caput do art. 35, dá também concretude ao mencionado princípio, 
possibilitando compensar o proprietário em função de interesses públicos especiais. 

Vale notar que, conforme argumentado em Rabello (2010), se o Estatuto da Cidade autoriza a cobrança de 
contrapartida pelo direito de construir acima de um patamar de construção básico e comum aos terrenos 
urbanos, “pode-se inferir que, para construir dentro dos limites do índice básico não haverá cobrança de 
contrapartida”.  

Diante dessa diferenciação, é possível distinguir duas naturezas diversas para os direitos de construir:  i) 
direitos de construir que são recursos urbanísticos públicos e autorizados mediante o pagamento de 
contrapartida, ou seja, para cujo exercício o interessado deverá solicitar a outorga mediante o pagamento 
de contrapartida; e ii) direitos de construir que se constituem como recursos privados, concedidos não 
onerosamente. Esses dois tipos de direitos de construir são distinguidos como “direito de construir adicional” 
e “direito de construir básico”, como apresentado na Figura 1.  

Figura 1 – Recursos privados e recursos urbanísticos públicos  
Elaboração das autoras. 

O direito de construir básico fundamenta-se na seguinte ideia (RABELLO, 2010, s/p.): 

[...] embora o “direito” de construir não seja, diretamente, um dos elementos constitutivos 
do direito de propriedade, ele pode ser uma forma necessária pela qual se exercita o 
elemento uso, especialmente no caso das propriedades urbanas.  Ou seja, pode ser 
preciso construir para que o proprietário possa usar o seu imóvel, dando-lhe uma função 
mínima, básica, de utilidade e, consequentemente, de valor econômico.  

Seguindo a mesma ideia, é então correto concluir que “o índice básico do Estatuto da Cidade, 
correspondente ao [uso] útil referido pelo Código Civil [2002], é o que constitui o conteúdo mínimo ao 
exercício do direito de uso, como elemento necessário do domínio privado” (Ibidem). 
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A articulação desses conceitos e fundamentos reafirma a interdependência e complementariedade dos 
instrumentos da OODC e da TDC, apontada em diversos estudos.6 Enquanto a TDC é uma autorização para o 
uso ou alienação do direito de construir correspondente ao CA restringido em um determinado terreno, a 
OODC, consiste na cobrança de uma contrapartida, paga ao poder público pelo interessado em edificar, para 
adquirir direitos de construção acima do CA básico. 

Tais reflexões são essenciais para a delimitação do direito de construir a ser transferido, e estão 
fundamentalmente relacionadas com os coeficientes de aproveitamento dos terrenos envolvidos na TDC, 
como veremos a seguir. 

 

DELIMITAÇÃO E CÁLCULO DO DIREITO DE CONSTRUIR A SER TRANSFERIDO 

Uma das questões fundamentais para a aplicação da TDC é a definição dos limites para a concessão do 
benefício da TDC para o proprietário do terreno, ou seja, a quantidade de direitos que pode ser transferida 
e utilizada em outro terreno. Essa medida expressa-se, em geral, por meio dos coeficientes de 
aproveitamento (CA) dos terrenos, os quais se distinguem entre CA básico e CA máximo.  

Nesse item, é abordada a questão tomada como foco deste trabalho: a relação da concessão da TDC com os 
CA dos terrenos e sua expressão nas fórmulas de cálculo e as chamadas fórmulas de equivalência e os 
respectivos valores de referência dos terrenos.  

Fórmula de cálculo da TDC 

No caso da concessão do benefício da TDC para o proprietário do imóvel cujo direito de construir sofreu 
alguma restrição em virtude de interesse público, uma regra importante é estabelecer quantos metros 
quadrados de direito de construir poderão ser alienados ou exercidos em outro local. Isso pode ser feito 
mediante uma fórmula de cálculo ou por meio de expressões contidas nos artigos das leis. 

O cálculo da quantidade de metros quadrados passível de ser transferida perpassa questões conceituais 
relacionadas aos limites e autorizações para o exercício do direito de construir e, consequentemente, 
explicitam a relação entre a TDC e os CA básico e máximo. 

Em relação ao referencial de CA para o cálculo do direito de construir passível de ser transferido, algumas 
legislações municipais adotam termos genéricos, que não diferenciam CA básico ou CA máximo para a 
concessão da TDC: potencial construtivo dos imóveis (Campo Grande, Florianópolis, Goiânia), índice de 
aproveitamento construtivo (Porto Alegre) ou coeficiente de aproveitamento para a zona (Curitiba).  Outras 
regulamentações são mais precisas quanto ao cálculo da TDC, ao determinarem que o beneficiário TDC 
poderá transferir o direito de construir relativo ao CA máximo ou ao CA básico do terreno. 

As leis de Belo Horizonte e Santo André consideram o CA básico do imóvel transmissor como parâmetro para 
o cálculo da área do direito de construir a ser transferido. Cabe mencionar que Santo André traz uma exceção 

                                                           

6 Cf. Rezende et al. 2009; Furtado et al, 2007. 
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ao uso do CA básico para o cálculo da TDC, ao definir que “os imóveis tombados e aqueles definidos como 
de Interesse do Patrimônio, poderão transferir seu potencial construtivo não utilizado para outro imóvel 
observando-se o coeficiente de aproveitamento máximo permitido na zona para onde ele for transferido” 
(Plano Diretor do Município de Santo André, Lei n. 8694 de 2004 com revisão pela Lei n. 9394 de 2012, art. 
127). 

O atual plano diretor de Natal - Lei n. 082/2007 -  determina que o proprietário pode transferir o “potencial 
construtivo básico” que esteja impedido de utilizar em seu terreno em razão de interesse público (art. 66). 
Essa lei modificou o instrumento retirando a fórmula da TDC. Segundo Silva (2010), “retirando a fórmula, o 
poder público municipal esperava regulamentar em lei específica a TDC de modo mais efetivo, no prazo de 
seis meses – fato este não ocorrido até 2014” (p. 10).  

Outra questão a ser considerada para o cálculo da quantidade de direitos de construir a serem transferidos 
é a doação ou não do imóvel para o poder público; ou seja, situações de transferência ou não da propriedade 
do imóvel para o poder público municipal7. Em Salvador, é considerado o CA básico da zona do imóvel 
transmissor para o cálculo do direito de construir a ser transferido; quando o imóvel é requerido para a 
criação de espaços públicos – cuja transmissão da propriedade poderia ser feita via desapropriação – o 
proprietário pode receber o benefício da TDC para o CA máximo da zona em que se localize o imóvel.  

No caso do município de São Paulo, o atual Plano Diretor8 estabelece duas fórmulas de cálculo para a 
autorização de TDC. A principal diferença nas fórmulas de cálculo é o uso do CA básico para os casos quando 
não há doação do imóvel e o uso do CA máximo quando há doação. Porém, os imóveis edificados 
considerados Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Cultural poderão transferir todo o potencial construtivo 
utilizado, ou seja, a área construída atual, exceto quando estes se encontrarem em ruínas, caso em que a 
TDC só pode se dar até o CA básico. O uso do CA máximo para a TDC é considerado no caso de imóveis 
requeridos para a criação de espaços públicos em áreas específicas da cidade9. 

Em Nova Lima, o Decreto n. 2945, de 10 de junho de 2008, que regulamenta a TDC apenas para um caso 
específico de um terreno a ser doado para fins ambientais, traz a determinação que “o imóvel receptor 
poderá ter seu coeficiente de aproveitamento dilatado em até três vezes a área do terreno” (art. 3º).  

Cabe apontar a existência de fatores de incentivo nas fórmulas de cálculo da TDC. No caso de São Paulo, os 
fatores de incentivo funcionam como um elemento de majoração da quantidade de metros quadrados a 
serem transferidos, que se diferenciam de acordo com  as finalidades do uso da TDC, sendo: I - 2,0 (dois) para 
melhoramentos viários para implantação de corredores de ônibus; II - 1,9 (um e nove décimos) para 
programas de construção de Habitação de Interesse Social;  III - 0,8 (oito décimos) para programas de 

                                                           

7 Algumas legislações municipais determinam casos e/ou condições nas quais será considerada a área construída já existente no 
imóvel transmissor para fins de concessão da TDC. Porém, não trataremos dessa questão nesse trabalho. 

8 O Plano Diretor de São Paulo – Lei n° 16.050 de 31 de julho de 2014, que especifica, no artigo 127 as fórmulas para a concessão da 
TDC em casos de doação e sem doação do terreno ao poder público. 

9 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Decreto n. 57.535, de 15/12/2016 – Regulamenta a Transferência do Direito de Construir com Doação 
de Imóvel; Decreto n. 57.536, de 15/12/2016 – Regulamenta a Transferência do Direito de Construir nos casos em que não há doação 
do imóvel cedente. 
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regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda; IV - 1,4 (um e quatro 
décimos) para implantação de parques (Lei n. 16.050/2014,  art. 127, § 1º). 

Fórmulas de equivalência 

No momento da definição do terreno receptor da TDC, é essencial efetuar uma equivalência que estabeleça 
a relação entre os valores do metro quadrado dos terrenos transmissor e receptor, que vai refletir em um 
ajuste da quantidade de metros quadrados de direitos de construir entre os terrenos, o que pode ser 
efetivado por meio de uma fórmula de equivalência.  A fórmula de equivalência objetiva, portanto, 
compatibilizar a TDC entre terrenos e áreas de valores diferenciados, estipulando uma relação 
proporcionalmente inversa entre quantidade de direitos de construir e valor do metro quadrado do terreno, 
ou seja, a metragem de transmissão e recepção são inversamente proporcionais aos valores dos terrenos 
transmissor e receptor.  

Segue o exemplo apresentado por Bacellar e Furtado (2016): “quando há a concessão de TDC de 200 m² do 
Terreno 1(transmissor) que vale R$ 500,00/m², para utilizar no Terreno 2 (receptor) que vale R$ 1.000,00/m², 
através da fórmula de equivalência, no terreno receptor, poderão ser utilizados 100 m². 

Figura 2 Simulação da equivalência de valores de direitos de construir entre terrenos10. 
Fonte: BACELLAR e FURTADO, 2016. 

Para um melhor entendimento da sistemática da equivalência de valores de terrenos transmissores e 
receptores e sua relação com direitos de construir, esta relação inversamente proporcional pode ser expressa 
em uma fórmula genérica, em que o produto da quantidade dos direitos de construir recepcionados pelo 
valor do metro quadrado do terreno receptor é igual ao produto da quantidade dos direitos de construir 
transferidos , em metros quadrados, pelo valor do metro quadrado do terreno transmissor. 

10 O estudo fonte dessa imagem trata de uma análise sobre a aplicação conjunta da TDC e da OODC. 
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TDCr (m²) x Vr ($/m²) =  TDCt (m²) x Vt ($/m²) 

Onde: 
TDCr = quantidade de metros quadrados a ser recepcionada 
Vr = valor do metro quadrado do terreno receptor 
TDCt = quantidade de metros quadrados a ser transferida 
Vt = valor do metro quadrado do terreno transmissor 

A legislação da maioria dos municípios pesquisados define uma fórmula de equivalência que articula os CA 
básico e máximo dos terrenos transmissores e transmissores e os valores de referência dos terrenos 
envolvidos. Alguns municípios não definem uma fórmula de equivalência, dentre os quais está São Luís, Nova 
Lima e Natal, reforçando a problemática da legislação incompleta sobre a TDC nesses municípios.  

Curitiba, ainda que tenha adotado uma fórmula de cálculo, traz a especificidade do uso da TDC com o uso de 
Cotas de Potencial Construtivo, consideradas por Polucha (2017) como um misto entre TDC e OODC.  

Em Goiânia, a relação da área do direito de construir transferido é definida por uma tabela, cuja área de 
transferência varia de acordo com a unidade territorial onde se localiza o terreno transmissor (unidade de 
proteção ambiental, área de uso sustentável, área de adensamento básico e área adensável). 

Valores de referência do metro quadrado do terreno 

As chamadas fórmulas de equivalência possuem como um de seus fatores o valor de referência do preço do 
metro quadrado dos terrenos envolvidos na TDC.   O valor dos terrenos é estabelecido conforme uma base 
cadastral disponível na Prefeitura, que pode ser aquela utilizada para a cobrança do imposto sobre a 
propriedade imobiliária (IPTU) ou tabelas específicas para o uso de instrumentos urbanísticos.  

Nas leis municipais pesquisadas, o valor de referência é variável, sendo o valor venal do metro quadrado do 
terreno o fator mais comumente contido nas fórmulas de equivalência, usado como referência em Belo 
Horizonte, Florianópolis (com base na planta de valores do município), Santo André e Campo Grande. 
Salvador utiliza o valor unitário padrão (VUP), que é também o definido para fins de cálculo do Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

Porto Alegre e Curitiba adotam o valor utilizado para o cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis 
(ITBI), enquanto São Paulo utiliza os valores de cadastro específico elaborado para fins de cobrança de OODC. 

As leis de Goiânia que tratam da TDC não mencionam um valor de referência específico para a equivalência 
da TDC entre os terrenos envolvidos; a solução dada pela Lei n. 8761 de 2009, art. 7°, são tabelas de 
equivalência entre metros quadrados dos imóveis doados e a área da transferência, segundo a unidade 
territorial. As legislações incompletas de Natal e São Luiz não indicam fórmulas de cálculo de qualquer 
natureza e, por consequência, não mencionam os valores de referência para a TDC. 
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PROBLEMAS DE APLICABILIDADE 

A possiblidade de diversidade da regulamentação da TDC nos municípios pesquisados, conferida pelo 
Estatuto da Cidade, ao mesmo tempo em que significa a adequação do instrumento às realidades e às 
necessidades locais, propicia também problemas variados na sua implementação, resultantes de diversos 
fatores. Neste trabalho, analisamos as questões relativas aos problemas de aplicabilidade relacionados às 
regras para o cálculo da TDC e para as fórmulas de equivalência.   

A adoção do CA máximo nas fórmulas de cálculo da TDC repercute em problemas tanto de ordem prática 
quanto conceitual. Do ponto de vista conceitual, a concessão da TDC até o limite do CA máximo do terreno 
representa uma incoerência com a cobrança da OODC. Uma vez que há cobrança de uma contrapartida do 
interessado que deseja construir acima da área correspondente ao CA básico do terreno, é uma contradição 
autorizar a TDC até o CA máximo. 

Outra questão a ser enfrentada pela aplicação da TDC é a demanda de proprietários por receber este 
benefício para terrenos localizados em áreas legalmente definidas como de preservação ambiental, com 
restrição total à ocupação dos terrenos por edificações.  Em Natal, proprietários de terrenos localizados em 
área non aedificandi defendiam a avaliação do imóvel de forma equiparada aos demais localizados no bairro, 
sem considerar as limitações administrativas existentes (SILVA, 2014). No mesmo município, a concessão de 
TDC ocorreu em casos onde não foi feita a equivalência de valores dos metros quadrados dos terrenos 
transmissores e receptores, proporcionando ganhos para proprietários de terrenos mais baratos com o uso 
do direito de construir em áreas mais valorizadas.  

A complexidade no uso da TDC é evidente na experiência de Curitiba. Desde a década de 1980 – com o 
Decreto n. 161 de 1981 -  a prefeitura adota o uso da TDC para a conservação de imóveis de interesse de 
preservação11, com a atualização da normativa ao longo dos anos. Atualmente, existe um instrumento com 
características mistas da OODC e da TDC, denominado Cota de Potencial Construtivo (CPC), com a finalidade 
de financiar obras de preservação das Unidades de Interesse Especial de Preservação (UIEP).  Segundo 
Polucha (2017), a CPC é um “instrumento de solo criado que surgiu como uma característica híbrida de 
Transferência do Direito de Construir e Outorga Onerosa do Direito de Construir. Ao longo do tempo, porém, 
as características da Outorga Onerosa do Direito de Construir prevaleceram” (p. 3). 

São variadas as incongruências que afetam a implementação da TDC/CPC em Curitiba, entre as quais a sua 
autorização não somente até o limite do CA máximo do terreno, como também sem descontar-se a área 
construída existente, para casos de imóveis de interesse de preservação. Além disso, em vários casos é 
autorizada nova transferência, após alguns anos, do mesmo potencial, o que contradiz qualquer 
entendimento razoável da TDC e o que ela significa. 

No que diz respeito ao uso do direito de construir de outro(s) terreno(s) nos imóveis receptores, é importante 
destacar a necessidade do respeito aos limites urbanísticos máximos. Furtado el al. (2007), em pesquisa sobre 
a aplicação da OODC em municípios brasileiros, verificaram que o uso da TDC, conjuntamente com a OODC, 
provocou a extrapolação dos limites urbanísticos máximos em certas edificações em Goiânia. 

                                                           

11 Cf. Ciffoni (2011) e Bacellar (2007). 
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Destaca-se, também, a questão do uso TDC para fins de preservação de edificações de valor artístico, 
histórico e cultural, quando não há transferência da propriedade do imóvel para o poder público. As 
legislações de Curitiba e de Belo Horizonte vinculam a concessão da TDC para proprietários que “se 
comprometam” a realizar obras de restauração ou necessárias à conservação desses imóveis. Tal 
condicionante se opõe claramente à regra geral de que o proprietário de qualquer imóvel é obrigado a 
mantê-lo em bom estado de conservação. Tais obras, após alguns anos, serão outra vez necessárias, 
evidenciando os problemas de vincular a conservação à preservação de imóveis, na aplicação da TDC.  

CONCLUSÕES 

A pesquisa base para este trabalho teve o propósito de realizar comparações entre as experiências municipais 
no que diz respeito à regulamentação e implementação da TDC. A análise comparativa da regulamentação 
da TDC evidenciou diferenças e semelhanças nos diversos municípios, com resultados que indicam variações 
importantes nas formas de interpretação dos fundamentos da TDC. 

Obtiveram-se análises importantes quanto a diversos aspectos do instrumento, que podem favorecer ou 
debilitar sua aplicabilidade. Ficou evidente que efeitos negativos da aplicação da TDC resultam de um 
conjunto de fatores, como equívocos conceituais e ausência de elementos importantes na regulamentação 
da TDC, com repercussões diretas na aplicação.  

Este artigo teve como objetivo específico o exame de parâmetros essenciais presentes nas fórmulas de 
cálculo e nas fórmulas de equivalência contidas nas legislações municipais e destacou-se a reflexão quanto 
às suas bases de aplicação. 

Foi possível reafirmar conclusões de outros trabalhos que verificaram que, em muitos casos, os conceitos 
que embasam o instrumento não estão bem entendidos no âmbito de um sistema de instrumentos de 
planejamento e gestão urbana, em especial quanto à adoção dos CA básico ou máximo na implementação 
do instrumento. Este e outros estudos evidenciam que a aplicação da TDC depende de que se considere o 
instrumento como parte de um sistema coerente de política urbana, em que o CA básico, comum aos 
terrenos urbanos, reflita o entendimento coletivo das bases para o ordenamento da cidade e a distribuição 
de ônus e benefícios da urbanização; e que os limites máximos de edificabilidade adotados para a 
regulamentação e implementação de instrumentos de planejamento e gestão do solo, como a TDC, estejam 
vinculados a critérios urbanísticos. 

Os resultados preliminares da investigação empírica indicam a superação de certas lacunas e imprecisões -  
verificadas em trabalhos anteriores - em legislações municipais ao longo das revisões das leis que tratam do 
instrumento, bem como a permanência de certos equívocos conceituais e operacionais que fragilizam uma 
implementação mais coerente das variadas formas de aplicação da TDC.  

11410



REFERÊNCIAS: 

AMORIM, Ivana Costa de. “Instrumentos urbanísticos – a regra para poucos – Aplicação da Transferência do Direito de 
Construir em Nova Lima-MG” In:  Anais do XVI ENANPUR: Espaço, Planejamento e Insurgências. Belo Horizonte:  2015. 

AZEVEDO NETTO, Domingos T. et al. “O solo criado”, C. J. Arquitetura, Revista de Arquitetura, planejamento e 
construção, FC Editora, São Paulo, N. 16, pp. 9-11, 1977. 

BRASIL. Estatuto da Cidade: Lei Federal n. 10257, de 10 de julho de 2001. 

BACELLAR, Isabela. “Transferência do Direito de Construir como Alternativa à Desapropriação”, In: LIBÓRIO, D.; FROTA, 
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EIXO TEMÁTICO: INSTRUMENTOS DA LEGISLAÇÃO E NORMATIVAS

RESUMO:
Teresina, capital do Piauí, localiza-se na porção centro-norte do Estado, com território municipal inserido nas bacias
hidrográficas difusa do Médio Parnaíba e do rio Poti. Por conta da imersão de seu território em duas grandes bacias
hidrográficas, toda a cidade possui inúmeros riachos, afluentes dos rios Parnaíba e Poti, e diversas lagoas nas áreas de
leito maior desses rios principais. Teresina, assim como inúmeras cidades brasileiras, tem vivenciado um processo de
urbanização acelerado, que vem ocorrendo de forma desordenada, o que tem causado um aumento dos problemas de
drenagem urbana e de inundações ribeirinhas.  Segunda Chaves (2013),  a população teresinense tem sofrido com
cheias catastróficas, nos últimos 30 anos, tendo as mais severas ocorrido em 1985, 2004, 2008 e 2009. Portanto, a
gestão das águas pluviais urbanas em Teresina se apresenta como um elemento-chave para um planejamento urbano
adequado. O objetivo do trabalho é compreender como a gestão de águas pluviais urbanas foi incorporada ao plano
diretor vigente, que se intitula “Teresina Agenda 2015 – Plano de Desenvolvimento Sustentável”, estabelecendo uma
análise critica quanto o estabelecimento do paradigma da sustentabilidade como um dos eixos principais do plano. A
pesquisa  analisa  ainda  o  documento  intitulado  “Agenda  Teresina  2030  –  A  cidade  desejada”,  esse  documento,
elaborado em 2014, cria diretrizes a serem seguidas pela gestão municipal e para a elaboração do novo plano diretor
da cidade. O trabalho busca também destacar de que forma a legislação federal relativa a gestão das águas influenciou
diretrizes presentes nesses documentos, visando apresentar como os mesmos encontram – se inseridos no contexto
nacional.
PALAVRAS-CHAVE: planejamento urbano; gestão de águas pluviais; drenagem urbana. 

ABSTRACT:
Teresina, capital of Piauí, is located in the center-north portion of the State, with municipal territory inserted in the
watersheds of the Difusa of the Middle Parnaíba and the river Poti. Due to the immersion of its territory in two large
hydrographic basins, the whole city has numerous streams, tributaries of the rivers Parnaíba and Poti, and several
lagoons in the areas of greater bed of these main rivers. Teresina, as well as numerous Brazilian cities, has experienced
an accelerated process of urbanization, which has been occurring in a disorderly way, which has caused an increase in
the problems of urban drainage and river flooding. Second Chaves (2013), Teresina's population has suffered from
catastrophic floods in the last 30 years, with the most severe occurring in 1985, 2004, 2008 and 2009. Therefore, the
management of urban stormwater in Teresina is an element- key to adequate urban planning. The objective of this
work is  to understand how urban storm water management has been incorporated into the current master plan,
entitled  "Teresina  Agenda  2015  -  Sustainable  Development  Plan",  establishing  a  critical  analysis  regarding  the
establishment of the sustainability paradigm as one of the main axes of the plan. The research also analyzes the
document entitled "Agenda Teresina 2030 - The desired city", this document, prepared in 2014, creates guidelines to  be
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followed by municipal management and for the elaboration of the new master plan of the city. The paper also aims to
highlight how the federal legislation on water management influenced the guidelines present in these documents,
aiming to present how they are inserted in the national context.
KEYWORDS: urban planning; rainwater management; urban drainage.  

RESUMEN:
Teresina,  capital  del  Piauí,  se  ubica  en la  porción centro-norte  del  Estado,  con territorio  municipal  inserto  en las
cuencas hidrográficas Difusa del Medio Parnaíba y del río Poti. Por la inmersión de su territorio en dos grandes cuencas
hidrográficas, toda la ciudad posee innumerables arroyos, afluentes de los ríos Parnaíba y Poti, y varias lagunas en las
áreas de lecho mayor de esos ríos principales.  Teresina,  así como innumerables ciudades brasileñas,  ha vivido un
proceso de urbanización acelerado, que viene ocurriendo de forma desordenada, lo que ha causado un aumento de los
problemas de drenaje urbano y de inundaciones ribereñas. En los últimos 30 años, la población teresinense ha sufrido
con inundaciones catastróficas en los últimos 30 años, teniendo las más severas ocurridas en 1985, 2004, 2008 y 2009.
Por lo tanto, la gestión de las aguas pluviales urbanas en Teresina se presenta como un elemento- clave para una
planificación urbana adecuada. El objetivo del trabajo es comprender cómo la gestión de aguas pluviales urbanas fue
incorporada  al  plan  director  vigente,  que  se  titula  "Teresina  Agenda  2015  -  Plan  de  Desarrollo  Sostenible",
estableciendo un análisis crítico sobre el establecimiento del paradigma de la sostenibilidad como uno de los ejes
principales  del  plan.  La  investigación  también analiza  el  documento  titulado  "Agenda  Teresina  2030  -  La  ciudad
deseada", ese documento, elaborado en 2014, crea directrices a seguir por la gestión municipal y para la elaboración
del nuevo plan director de la ciudad. El trabajo busca también destacar de qué forma la legislación federal relativa a la
gestión de las aguas influenció directrices presentes en esos documentos, con el objetivo de presentar cómo los mismos
se encuentran insertados en el contexto nacional.
PALABRAS-CLAVE: planificación urbana; gestión del agua de lluvia; drenaje urbano.
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INTRODUÇÃO

Em 2012, foi implementado em Teresina, o Programa Lagoas do Norte - PLN, que consiste em um conjunto
de ações, que possuem como objetivo principal a melhoria da qualidade de vida em 13 bairros localizados
na zona norte da cidade, onde vivem cerca de 92 mil pessoas (SEMPLAN, 2016). Os bairros encontram-se
implantados sobre uma zona composta por diversas lagoas de drenagem natural dos rios Parnaíba e Poti. 

Segundo a  Secretaria  Municipal  de  Planejamento  –  SEMPLAN (2016),  os  principais  problemas urbanos
presentes nesses bairros são: a ocupação de áreas improprias, que sofrem inundações na ocasião de cheias;
condições  precárias  de  habitação,  muitas  vezes  consideradas  insalubres;  e  poucas  oportunidades  de
desenvolvimento  de  atividades  profissionais,  culturais  e  de  lazer.  Portanto,  o  PLN  tem  como  objetivo
resolver  essas  questões,  contando  com  o  financiamento  do  Banco  Internacional  para  Reconstrução  e
Desenvolvimento – BIRD.

Por conta da grande dimensão do Programa, o mesmo será realizado em quatro fases. A primeira fase foi
finalizada no ano de 2016, viabilizando acesso ao saneamento básico para 25.000 pessoas, proteção de
cerca de 26.000 pessoas de enchentes através de obras de drenagem e a construção de um parque na zona
que compreendia parte das lagoas garantindo assim a proteção das lagoas e possibilitando a prática de lazer
(SEMPLAN, 2016). 

A segunda fase do Programa deveria ter se iniciado no ano de 2017, mas não ocorreu. A mesma prevê a
desapropriação de cerca de 1800 famílias que residem na Av. Boa Esperança. Diante disso, os moradores da
área iniciaram desde 2015, um processo de luta pela permanência com o apoio do Ministério Público do
Estado do Piauí (G1, 2015). Esse processo social de resistência ao PLN acabou por dar ênfase à gestão das
águas pluviais urbanas, no contexto municipal. A Prefeitura Municipal de Teresina – PMT apresenta como
principal  justificativa para  execução do Programa da forma como está  previsto,  as  obras  de drenagem
urbana na região. Tal fato traz alguns questionamentos quando aos métodos adotados pela prefeitura, no
âmbito da gestão das águas pluviais, não só na zona de implementação do PLN, mas em todo o município
de Teresina.

Ao  analisar  o  caso  da  Av.  Boa  Esperança  se  pode  compreender  como  a  Prefeitura  Municipal  tem  se
posicionado sobre a questão, no decorrer do tempo. Localizada na zona Norte da cidade de Teresina, a
avenida intercepta os bairros Matadouro, São Joaquim e Olarias, está inserida em uma área de várzea,
formada  por  inúmeras  lagoas,  que  fazem  parte  do  sistema  de  drenagem  natural,  na  margem  do  Rio
Parnaíba. O processo de ocupação desses bairros está relacionado com o surgimento da cidade de Teresina.
Segundo Façanha (1998), essa área corresponde ao primeiro local escolhido para implantação da cidade,
mas  por  ser  uma  zona  com  grande  histórico  de  inundações,  conselheiro  Saraiva,  responsável  pela
transferência da capital, ainda em 1852, escolheu um novo local também às margens do Rio Parnaíba.

Portanto, desde o início do processo de formação da Cidade essa área já era considerada uma zona de
inundação natural do Rio Parnaíba, mas, por meio da análise dos planos diretores já vigentes em Teresina,
fica claro que a Prefeitura Municipal não realizou o zoneamento adequado da área, que deveria ocorrer
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com o apoio de uma fiscalização efetiva para proibir a ocupação dessa zona (SILVEIRA; CARVALHO; PESSOA,
2016).

O caso da Av. Boa Esperança é apenas um dos inúmeros casos presentes na capital, onde se pode perceber
a omissão de prefeitura quanto a gestão das águas pluviais urbanas no decorrer da expansão da cidade. Por
conta dessa realidade o estudo visa compreender como a gestão de águas pluviais urbanas foi incorporado
ao plano diretor vigente e como o mesmo se insere no contexto nacional da legislação de gestão das águas.

METODOLOGIA

A metodologia  aplicada  na  pesquisa  consistiu  no  levantamento  bibliográfico  sobre  a  gestão  das  águas
pluviais urbanas e a sustentabilidade, com o objetivo de esclarecer pontos fundamentais que envolvem os
dois conceitos para assim compreender a aplicação dos mesmos na realidade urbana. Após a consolidação
dessa base conceitual foi realizado o levantamento documental de leis ambientais federais e dos planos
diretores vigentes de Teresina, que foram analisados por meio do viés das águas pluviais urbanas. Isso
posto, se estabeleceu um olhar crítico sobre os documentos legais analisados, destacando a validade das
determinações neles propostas. 

GESTÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

A gestão de águas pluviais urbanas é composta por duas atividades que estabelecem uma relação direta, a
drenagem urbana  e  as  inundações  ribeirinhas  (TUCCI,  2006).  A  ocorrência  de  enchentes  se  apresenta
atualmente como uma realidade  constante  em diversas  cidades  brasileiras,  notadamente  em áreas  de
topografia plana, e os autores explicam (TUCCI,2006; TAVANTI e BARBASSA, 2010) que tal fato se deve a um
processo de urbanização desordenado, ocasionando impactos diretos no balanço hídrico. 

De acordo com Tucci (2006), o processo de urbanização desordenada ocasiona dois grandes impactos, no
que diz respeito a gestão de águas pluviais, a impermeabilização do solo e a ocupação das áreas de várzeas.
A  impermeabilização  reduz  a  infiltração  das  águas  pluviais  no solo,  aumentando assim,  o  escoamento
superficial,  o que poderá ocasionar  o aumento da vazão das cheias.  A  ocupação das  áreas  de várzeas
provoca  o  confinamento  dos  rios,  aterros  e  desmatamentos  das  margens  e  a  reduz  o  espaço  natural
destinado ao amortecimento das inundações ribeirinhas.

Pinto e Pinheiro (2006) destacam que, a enchente é um processo natural do regime de um curso d’água, o
problema surgirá quando há a ocupação inadequada da área correspondente ao leito maior do rio. Silva e
Porto (2003) explicam, que a única forma de se realizar o controle de enchentes é prevendo um espaço para
que a água se espraie, pode ser ele por meio da preservação das áreas de várzea ou com a criação de novos
espaços de detenção ou acumulação.

Segundo Tavanti (2011), os sistemas tradicionais de drenagem adotados atualmente nas cidades brasileiras
são ineficientes, pois ainda se baseiam no princípio de retirada das águas pluviais do espaço urbano o mais
rápido possível, não considerando a capacidade de absorção do solo. De acordo com Tucci (2006), existem
três  estágios  no  processo  de  gestão  das  águas,  o  primeiro  é  o  estágio  higienista,  que  tem  como
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característica  o  “abastecimento  de  água  sem  tratamento  de  esgotos,  transferência  para  jusante  do
escoamento pluvial por canalização” (TUCCI, 2006, p. 110). O segundo estágio é o corretivo caracterizado
por  “tratamento de esgoto, amortecimento quantitativo da drenagem e controle do impacto existente da
qualidade da água pluvial, atuando principalmente sobre os impactos” (TUCCI, 2006, p. 110). O terceiro
estágio é o sustentável, caracterizado pelo 

planejamento da ocupação do espaço urbano, obedecendo aos mecanismos naturais de
escoamento;  controle  dos  micropoluentes  e  da  poluição  difusa,  e  o  desenvolvimento
sustentável do escoamento pluvial por meio da recuperação da infiltração (TUCCI, 2006, p.
110).

O autor explica que somente alguns países desenvolvidos conseguiram alcançar o terceiro estágio e grande
parte das cidades brasileiras encontram-se no segundo estágio, buscando resolver com ações pontuais os
problemas ocasionados por longos anos realizando ações de cunho higienista. Diante desse contexto, de
ineficiência  do  sistema  de  drenagem  tradicional,  a  drenagem  urbana  sustentável  ganha  força,  se
caracterizando por buscar manter no espaço urbanizado as mesmas características hidrológicas da pré-
urbanização, por meio de soluções alternativas (CANHOLI, 2014).

Tucci (2006) destaca que, para que ocorra o controle efetivo das enchentes se faz necessário que a gestão
de águas pluviais ocorra viabilizando a união de medidas estruturais e medidas não estruturais. O autor
ainda menciona que a solução ideal deve ser escolhida em função de cada caso, podendo ser combinadas.
As medidas estruturais tratam-se das obras de engenharia, concebidas para prevenção ou resolução de
problemas oriundos das enchentes, como canalizações, construção de reservatórios, túneis de derivação,
canais de desvio, recomposição da cobertura vegetal e controle da erosão do solo ao longo da bacia de
drenagem.  Ao  passo  que  as  medidas  não-estruturais  correspondem  à  regulamentação  da  ocupação
territorial,  a  partir  da  criação de leis  que regem o uso do  solo,  campanhas  de  educação ambiental  e
introdução de sistemas de alerta e previsão de inundações.

SUSTENTABILIDADE E A ESCASSEZ DA ÁGUA

De acordo com Pompeu (2000), a drenagem urbana não pode ser analisada apenas no âmbito técnico, se
faz necessário incorporar na busca de soluções, para os problemas que a ela estão relacionados, a dinâmica
social.  O ciclo hidrológico, quando inserido na realidade urbana, precisa ser compreendido como “Ciclo
Hidrossocial”, que é a união entre as atividades humanas e o ciclo da água (COSTA, 2017).

Diante da complexidade intrínseca a questão das  águas urbanas,  Pompeu (2000)  explica  que para sua
gestão adequada se faz necessário um planejamento integrado e multissetorial, que estabeleça uma inter-
relação direta entre uso e ocupação do solo  e  os processos  hidrológicos superficiais.  Como meio para
alcançar  esse  processo  de  planejamento,  o  autor  apresenta  a  perspectiva  da  sustentabilidade,  como
instrumento capaz  de  viabilizar  um novo direcionamento  de ações.  Mas  o  próprio  autor  destaca  que,
incorporação  do  conceito  de  sustentabilidade  à  drenagem  urbana  é  delicada,  pelo  fato  do  termo
sustentabilidade apresentar atualmente diversos desdobramentos.
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O termo “sustentável” começa a ser discutido, na década de 1970, com o Clube de Roma, que publica o
relatório  intitulado  “Os  Limites  do  Crescimento”,  em  1972.  Mas  apenas  com  o  relatório  Brundtland,
publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o termo passa a dar ênfase ao ser humano, definindo
desenvolvimento sustentável como “aquele que permite satisfazer suas necessidades sem comprometer a
capacidade das futuras gerações” (BRUNDTLAND,1987, p. 46 apud BARBOSA, 2008). 

Desde a sua publicação no relatório Brundtland, o tema desenvolvimento sustentável se popularizou no
mundo. De acordo com Santos (2004) a Conferência Rio 92 foi o momento de consolidação do termo como
uma nova ordem de planejamento. O conceito do “desenvolvimento sustentável” vem sendo questionado
por diversos autores, por apresentar objetivos, de certa forma, contraditórios: o crescimento econômico e a
proteção ambiental (REES, 1992 apud SOUZA, 2010). Para Souza (2010), esse conceito se apresenta como
um retrocesso a conceitos que já existiam na década de 1970, como a ecologia política francesa. Segundo
Santos (2004), o “desenvolvimento sustentável”, atualmente, se apresenta mais como um ideal utópico que
como um conceito com aplicações práticas. 

Em meio aos inúmeros questionamentos feitos por estudiosos ao conceito de desenvolvimento sustentável,
tem-se como fato inquestionável e cada vez mais consolidado a situação de degradação ambiental, que
condiciona a escassez de recursos naturais. Quanto a questão da água como recurso natural, pode – se
destacar,  como ponto de partida,  a  Conferência  das Nações Unidas  sobre a Água,  em 1977,  que foi  o
primeiro evento internacional a discutir a questão da água salientando a importância do abastecimento e
do saneamento básico (VARGAS, 2000). 

Cerca de 40 anos após a primeira Conferência das Nações Unidas sobre a Água, a ONU (2017) apresenta
como um dos  pontos  mais  alarmantes  da  realidade  atual  a  escassez  desse  recurso.  Segundo o Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) em torno de um bilhão de pessoas poderão sofrer
com a escassez de água nos próximos anos (ONU, 2017). Dessa forma a ONU (2017) ressalta que, não se
pode evitar a ocorrência dos eventos de seca, mas se pode impedir que esses eventos de transformem em
fome.

Inserida nessa busca por amenizar os efeitos da crise latente da escassez da água, a gestão das águas
pluviais possui um papel importante de viabilizar o uso das águas pluviais, desmistificando a ideia de que no
espaço urbano a água da chuva está sempre associada a catástrofe (MAYTRAUD et al, 1995 apud POMPEU,
2000). A exemplo disso, pode-se destacar a cidade de Guaribas, no Piauí, onde foram construídas cisternas,
financiadas pelo governo federal, por meio do Programa Cisternas iniciado em 2003, que além possibilita o
armazenamento  de  água  para  o  período  de  estiagem,  proporcionou  uma  melhoria  da  saúde  e  uma
independência política (ONU, 2017). 

Portanto, a aplicação do conceito de sustentabilidade a prática de gestão de águas pluviais  urbanas se
mostra essencial.  As águas pluviais  fazem parte de um ciclo maior da água. A água é um bem de uso
comum, um elemento fundamental para vida, que com o tempo se tornou mercadoria. Dessa forma íntegra
de  forma direta  as  três  esferas  pregadas  pelo  desenvolvimento  sustentável:  o  social,  o  ambiental  e  o
econômico.
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LEGISLAÇÃO FEDERAL E AS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

De acordo com Farias, Coutinho e Melo (2015), a história da legislação ambiental federal brasileira pode ser
dividida em três fases: a fase individualista, que se iniciou com o “descobrimento” em 1500 e terminou em
1950; a fase fragmentaria, que se iniciou em 1950 e terminou em 1980; e a fase holística, que tem seu início
em 1981 e encontra vigente atualmente. Os autores caracterizam a fase holística por uma mudança na
forma de compreender o meio ambiente,  a  visão setorial  da fase fragmentaria  passa a ser  uma visão
integral.

A passagem da visão setorial para visão integrada foi condicionada pelas grandes discussões que vinham
acontecendo internacionalmente sobre a degradação do meio ambiente, como a Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, também conhecida como Conferência de Estocolmo, realizada em
1972 (MELO; MARACAJÁ; DANTAS NETO, 2012). Dessa forma as leis ambientais vigentes no Brasil possuem
uma relação direta com o contexto internacional de consolidação do conceito de sustentabilidade.

Em meio a uma gama de leis federais de cunho ambiental foram selecionadas algumas para esse estudo por
estabelecerem uma relação direta com a gestão de águas pluviais e por condicionarem de forma incisiva a
prática municipal,  serão elas:  a  Lei  nº 6.766,  de dezembro de 1979, que estabelece as normas para o
parcelamento do solo municipal; a Constituição Federal de 1988; e a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997,
que  institui  a  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos  e  cria  o  Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  de
Recursos Hídricos.

A Lei  nº  6.766,  de  dezembro de 1979,  também conhecida como lei  de  parcelamento do solo  urbano,
estabelece em seu artigo 2º o escoamento das águas pluviais como requisito mínimo para parcelamentos
situados  em  zonas  habitacionais  de  interesse  social.  E  em  seu  artigo  3º  atribui  ao  município  a
responsabilidade  em  delimitar  o  que  serão  “zonas  urbanas,  de  expansão  urbana  ou  de  urbanização
específica” (BRASIL, 1979), e defini em quais desses terrenos urbanos nunca será permitido o parcelamento,
destacando-se os casos de terrenos alagadiços e sujeitos a inundações e terrenos com declividade igual ou
superior  a  30  por  cento.  Por  meio  desses  dois  artigos  já  fica  evidente  as  atribuições  municipais  de
planejamento do uso e da ocupação do solo e como as mesmas influenciam de forma direta a drenagem
urbana, logo a gestão das águas pluviais. 

A Constituição Federal  de 1988 é considerada um marco na gestão pública por iniciar um processo de
descentralização e de gestão participativa. O primeiro ponto a ser destacado é a autonomia de organização
político-administrativa que todos os entes federativos passam a possuir, com isso Carneiro et al.  (2010)
explica que, o município passa a ter responsabilidade de implementar políticas públicas, de “legislar sobre
assuntos de interesse local” (BRASIL, 1988). Logo as questões, relativas a gestão das águas pluviais urbanas,
se inserem nos assuntos de interesse local.

Outro ponto referente a Constituição de 1988 que merece ser evidenciado é quando ao conflito dominial
que existe quando a responsabilidade pelos corpos hídricos. O Código das Águas de 1934 estabelecia que o
município  possuía  responsabilidades  sobre  os  corpos  hídricos  em  seu  território,  mas  a  partir  da
implementação da constituição o município deixou de possuir qualquer domínio sobre os corpos hídricos
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em seu território. Dessa forma a responsabilidade passou a ser estadual, quando o corpo hídrico possui
nascente e foz dentro do estado, e da união, quando cortam estados ou fazem fronteira com outros países. 

A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, intitulada de Lei das Águas, “institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos, cria o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da
Constituição Federal” (BRASIL, 1997). Essa lei é um marco no que se refere a gestão das águas no Brasil,
pois  sistematiza  um  processo  de  gestão  descentralizado  e  participativo.  No  que  se  refere  ao  âmbito
municipal se faz importante destacar os Comitês de Bacia Hidrográfica. 

A Lei das Águas cria os Comitês de Bacia Hidrográfica como parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos (SINGREH) e estabelece que os mesmos serão responsáveis pela gestão descentralizada,
participativa e integrada de uma bacia hidrográfica ou um grupo de pequenas bacias. O comitê é formado
por entidades civis, usuários das águas e representantes da União, do Estado e do Município. Dessa forma o
comitê é o elemento que estabelece a união entre a gestão do solo urbano de responsabilidade municipal e
a gestão das águas.

OBJETO DE ESTUDO

Teresina, capital do estado do Piauí, localiza-se na porção centro-norte do mesmo. O município possui uma
área  de  1.392  km²,  e  de  acordo com dados  da  Secretaria  Municipal  de  Planejamento  e  Coordenação
(SEMPLAN, 2015) apenas 17 por cento dessa área corresponde a zona urbana (Figura 01), tornando Teresina
a capital do nordeste com maior área rural. 

O território de Teresina encontra-se inserido nas bacias hidrográficas Difusa do Médio Parnaíba e do rio
Poti, sendo banhada por dois rios regionais (Figura 02), o rio Parnaíba, rio principal da bacia, e o rio Poti,
maior  afluente  do  rio  Parnaíba  (LIMA,  2016).  A  cidade  se  desenvolveu  e  se  expandiu,  desde  o  seu
planejamento,  em  1852,  a  margem  desses  dois  rios,  de  forma  que,  “a  dinâmica  desses  rios  recebe
influências e também interfere na vida da cidade” (LIMA, 2016, p. 385). A presença dos dois rios regionais
cortando a cidade faz com que a mesma possua além deles inúmeros corpos d’água, responsáveis pelo
processo de drenagem natural do território e se estabelecendo como pequenos afluentes dos rios Poti e
Parnaíba (SILVEIRA; CARVALHO; PESSOA, 2016).

Quanto ao relevo, de acordo com Lima (2016),  Teresina possui  duas unidades de relevo, as planícies e
terraços fluviais, com cota altimétrica inferior a 70 metros, e as superfícies intensamente retrabalhadas pela
drenagem com morres residuais, com cota altimétrica variando de 70 metros até 130 metros. As planícies e
terraços fluviais margeiam os rios e são as zonas mais propensas a inundações ocasionadas tanto pelas
cheias  naturais  dos  rios  regionais,  como  pelo  processo  de  urbanização  desordenado,  que  ocasiona  a
impermeabilização do solo levando as águas pluviais para os terrenos com cotas altimétricas mais baixas da
cidade.

Quanto ao clima, segundo a classificação de Koppen, Teresina pertence clima tropical com chuvas de verão
e  outono  (Aw’).  As  chuvas  na  cidade  são  sempre  torrenciais  e  se  concentram  nos  meses  de  janeiro,
fevereiro,  março  e  abril,  período  que  corresponde  a  maior  ocorrência  de  eventos  críticos  relativos  a
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processos de inundação em diversos pontos da cidade. No que se refere a temperatura, a média anual é de
27ºC, com mínimas de 22º C e máximas de 40ºC (INMET, 2018). 

Figura 01: Município de Teresina – delimitação da zona urbana e da zona rural
Fonte: SEMPLAN (2015)
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Figura 02: Vista aérea da zona urbana de Teresina
Fonte: Google Earth (2018);
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Teresina possui uma população estimada, para o ano de 2017, de 850.198 pessoas (IBGE, 2018). A capital
passou por um período de grande incremento populacional na década de 1980, no ano de 1984 a mesma
possuía uma população de 391.000 e no ano de 1994 a população passou para 654.000 pessoas, sofrendo
um incremento de 67,3% (SEMPLAN, 2015). Lima (2016) explica que, esse grande incremento populacional
da década de 1980 fez  surgir  em na cidade diversos  conjuntos  habitacionais,  buscando sanar  o  déficit
habitacional  que  se  tornava  cada  vez  maior,  que  foram  instalados  sem  considerar  as  características
ambientais  e  iniciou-se  um  processo  de  ocupação,  pelos  habitantes  em  situação  de  vulnerabilidade
econômica, de zonas ambientalmente inadequadas, propensas a inundações. 

AGENDAS URBANAS DA CIDADE ENTRE RIOS

O planejamento urbano é uma atividade que esteve presente em Teresina desde a sua fundação em 1852,
que  ocorreu  por  conta  da  transferência  da  capital  por  interesses  políticos  e  econômicos  (RODRIGUES;
VELOSO FILHO, 2016). Mesmo o início do exercício de planejamento urbano se remetendo a década de
1850, somente em 1969 a capital virá a ter seu primeiro plano diretor, o Plano de Desenvolvimento Local
Integrado  (PDLI). 

O PDLI  foi  elaborado por meio de um convênio entre a Prefeitura Municipal  de Teresina e a COPLAN,
financiado pelo Serviço Federal  de Habitação e Urbanismo (SERFHAU).  Rodrigues e Veloso Filho (2016)
explicam  que,  esse  plano  foi  elaborado  no  contexto  nacional,  que  Villaça  (1999)  denomina  de
“superplanos”,  caracterizados  por  um  extenso  diagnostico,  mas  poucas  das  propostas.  Destas,  apenas
algumas foram realmente executadas.

O segundo plano diretor da cidade foi o I Plano Estrutural de Teresina (IPET), elaborado, em 1977, por meio
do convênio entra a SUDENE, CNPU, PMT com o Instituto de Planejamento e Administração Municipal
(IPAM). O plano foi elaborado com o objetivo de realizar uma revisão do PDLI, e propor ações para um
intervalo de tempo de 7 anos,  quando seria elaborado um novo plano em 1985 (RODRIGUES; VELOSO
FILHO, 2016).

O terceiro plano diretor de capital foi o II Plano Estrutural de Teresina (II PET), elaborado por técnicos da
PMT, que tomaram como base levantamentos realizados em 1983, pela Fundação Joaquim Nabuco e o
Instituto Nacional de Administração para o Desenvolvimento, e realização também, como ferramenta de
elaboração do plano, o Seminário Planejando Teresina (RODRIGUES; VELOSO FILHO, 2016). De acordo com
entrevista cedida pela Dr.ª Ângela Braz (2018), esse plano ao contrário do que aconteceu com os anteriores
teve grande parte das suas propostas implementadas.

O quarto plano diretor de Teresina é o Plano de Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2015, elaborado em
2001 e vigente atualmente, é o objeto de estudo desse trabalho, cuja o objetivo é compreender como a
gestão das águas pluviais urbanas foi inserida nesse documento. Se faz importante destacar que, também é
objeto desse estudo o documento intitulado “Agenda Teresina 2030 – A cidade desejada”, que não se
constitui como plano diretor, mas foi um documento elaborado pela PMT com o intuito de atualizar alguns
pontos da Agenda 2015 e determinar diretrizes para gestão municipal.
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Plano de desenvolvimento sustentável – Agenda 2015

O Plano de Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2015 foi publicado em 2002 com o objetivo se ser a
Agenda 21 Local de Teresina. Dessa forma toda a estrutura do plano foi pensada tomando como referência
o documento da Agenda 21 publicado após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro em 1992 (TERESINA, 2002). 

O processo de elaboração da Agenda 2015 começou, em 2001, com a realização do I Congresso da Cidade e
foi finalizado, em 2002, com o II Congresso da Cidade onde foi apresentado o plano elaborado no decorrer
do  ano.  Quanto  a  estrutura  operacional  para  elaboração  do  plano,  foram  criados  grupos  temáticos
formados  por  especialistas  sobre  os  temas,  que  eram  responsáveis  por  elaborar  diagnósticos  e  criar
propostas apresentadas por meio de cenários (TERESINA, 2002). Dentro desses grupos temáticos buscou se
estabelecer um processo participativo, onde as entidades civis eram escutadas pelos especialistas. Mas a
sociedade  não  participou  de  forma  direta  da  elaboração  do  plano,  sempre  foi  intermediada  pelos
especialistas (CAMPOS, 2011).

Quanto  a  abordagem  da  gestão  das  águas  pluviais  na  Agenda  2015,  se  pode  destacar  tanto  a  parte
referente  ao  diagnostico,  intitulada  “Teresina  que  temos”,  como  a  parte  referente  a  proposição  dos
programas e projetos, intitulada “Teresina que faremos”. No diagnostico se pode evidenciar três pontos
importantes, o primeiro se refere a inadequação do traçado das vias, que ignoram as curvas de nível e a
presença de riachos, e do tipo de pavimento utilizado em Teresina, que tem contribuído para o aumento do
processo de enxurradas e consequentemente dos casos de inundações (TERESINA, 2002). O segundo diz
respeito ao gerenciamento de resíduos sólidos, o diagnostico aponta que o mesmo tem sido despejado em
terrenos  baldios,  nas  margens  de  corpos  hídricos,  até  mesmo dentro  dos mesmos,  de  forma que  nos
períodos chuvosos esse problema se agrava com o entupimento de boeiros e dos canais para o escoamento
das  águas  pluviais  (TERESINA,  2002).  O  terceiro  ponto  evidenciado  pelo  diagnóstico  do  plano  é  a
inadequação das galerias de águas pluviais. As mesmas não atendem “aos critérios de dissipação de energia
da água, nem de adequação aos tipos de solos drenados ou à forma pela qual a carga de sedimentos é
transportada” (TERESINA, 2002, p. 23).

Quanto aos programas propostos, quatro deles serão apresentados por se relacionar de forma direta com a
gestão de águas pluviais.  O programa “Natureza Legal” propõe a atualização da legislação ambiental, a
promoção de ações para incentivar a educação ambiental no município, a criação de um órgão responsável
por  executar  a  política  municipal  de  meio  ambiente  e  a  realização  da  adequação  entre  a  legislação
ambiental e o zoneamento urbano (TERESINA, 2002).

O programa “Cidade Verde e Linda” propõe a recuperação de áreas degradas, nessas áreas estão inseridos
os terraços fluviais, os vales dos riachos, além da promoção da retirada de edificações instaladas em áreas e
risco (TERESINA, 2002). O programa “Cidade Limpa” prevê a limpeza das lagoas e dos rios e a reestruturação
de suas margens criando parques, além da promoção de ações que visem a educação ambiental para os
residentes  próximos  a  essas  áreas  (TERESINA,  2002).  E  o  programa  “Drenagem  Urbana”  propõe  a
elaboração e implantação do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Teresina (TERESINA, 2002).
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Agenda Teresina 2030 – A cidade desejada

O documento intitulado Agenda Teresina 2030 – A cidade desejada, publicado em 2014, foi elaborado com
o objetivo de atualizar a Agenda 2015, mas não a substitui enquanto plano diretor. O mesmo se caracteriza
como uma agenda orientadora da gestão municipal e visa integrar o plano diretor, aos planos plurianuais e
aos programas de metas (TERESINA, 2014). Quanto ao seu processo de elaboração, foram realizadas 12
oficinas, que contaram com a participação de dirigentes públicos, lideres de organizações civis, especialistas
de  fundações  e  universidades,  se  estabelecendo  como  “uma  carta  de  compromissos  dos  diversos
segmentos da sociedade” (TERESINA, 2014, p. 11)

O documento é dividido em dez eixos, desses o eixo “Cidade Sustentável” se posiciona de forma direta
sobre  a  gestão  de  águas  pluviais  em  seu  tópico  “Drenagem  e  Manejo  das  Águas  Pluviais  Urbanas”
(TERESINA, 2014, p. 36). Em sua análise da realidade, o documento evidencia a inadequação do sistema de
drenagem de águas pluviais de Teresina, e explica que tal fato se deve ao aumento constante das áreas
impermeáveis, a ocupação habitacional em áreas de inundação natural e os poucos investimentos para
melhoria desse sistema, que atualmente possui uma rede de 46,32 km, para os 2.599, 97 km de ruas e
avenidas da cidade. (TERESINA, 2014). Diante dessa realidade o documento aponta as seguintes ações:

Realizar estudos e elaborar projetos de engenharia para manejo das águas pluviais;
Identificar, desapropriar e retirar edificações localizadas em áreas de risco;
Normatizar o Plano Diretor de Ordenamento Territorial para compensação dos pontos de
impactos da impermeabilização do solo no sistema de drenagem;
Elaborar o mapeamento e o cadastro do sistema de drenagem;
Mapear e obstruir as ligações clandestinas de esgoto nas galerias pluviais, com a utilização
de tecnologias modernas de controle;
Recuperar áreas degradas, principalmente as de preservação permanente;
Ampliar o programa de recuperação de áreas degradadas conforme modelo adotado no
Programa Lagoas do Norte para outras regiões da cidade;
Crescer  a  área  coberta  por  galerias  pluviais  em  mais  50%  em  relação  ao  existente
(TERESINA, 2014, p. 37).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises do Plano de Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2015 e da Agenda Teresina 2030 – A cidade
desejada (documentos que atualmente norteiam a ação da gestão municipal teresinense) pode-se perceber
que existe compreensão dos problemas que permeiam o sistema de drenagem urbana de Teresina. Mas
poucas das ações propostas nos documentos foram executadas, por parte dos gestores, notando se assim
poucas evoluções no que diz respeito a gestão de águas pluviais na cidade. Diante disso, destacam se duas
ações da Prefeitura Municipal de Teresina, motivada por proposições desses documentos que representam
o início da formação de um cenário mais positivo em relação a drenagem urbana e as águas pluviais. 
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A primeira delas foi a elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Teresina (PDDrU - Teresina),
publicado em 2010. O plano faz parte dos documentos empreendidos pelo Programa Lagoas do Norte e
apresenta  um  mapeamento  dos  corpos  hídricos  de  Teresina,  delimitando  as  três  macrobacias  de
escoamento de águas pluviais existentes na cidade, a macrobacia do Parnaíba, a macrobacia do Poti Direita
e a macrobacia do Poti Esquerda (TERESINA, 2010).  Para melhor apresentação dos resultados do PDDrU-
Teresina,  as  macrobacias  foram  divididas  em  setenta  sub-bacias  de  menor  tamanho,  levando  em
consideração as características físicas, recursos hídricos, aspectos políticos e socioeconômicos (Figura 03). O
documento  estabelece  as  ações  necessárias  para  cada  sub-bacia  por  meio  de  duas  abordagens,  a
sustentável e a corretiva (TERESINA, 2010). As únicas sub-bacias em que as ações propostas no plano estão
sendo executadas são as que estão inseridas no Programa Lagoas do Norte, sub-bacia LDN e MOC.

A segunda ação foi a implementação da Lei complementar nº 4.724, de 3 de junho de 2015 que, “define as
diretrizes para regulação relativa a controle dos impactos da drenagem urbana de novos empreendimentos
e  inundações  ribeirinhas,  na  drenagem pluvial  pública,  e  dá  outras  providências”  (TERESINA,  2015).  A
normativa municipal em consonância com a Lei Federal nº 12.651/2012, que define o novo Código Florestal,
determina em seu art. 5º que, as áreas localizadas a margem de cursos d’águas naturais, permanentes ou
intermitentes, com menos de 10 metros de largura será delimitada uma área de preservação permanente
de 30 metros de largura. Essa determinação já altera por completo o zoneamento municipal vigente, os
corpos  d’água  não  são  considerados  no  mesmo  e  encontram-se  inseridos,  por  exemplo,  em  zonas
residenciais e comerciais.

A  pesquisa  demonstrou  que  a  gestão  municipal  teresinense  está  em  consonância  com  as  legislações
federais no âmbito das águas pluviais e possui consciência das deficiências do sistema de drenagem urbana
da cidade, mas as ações ainda encontram-se restritas a elaboração de leis e planos, com mudanças pontuais
acontecendo na realidade urbana, como é o caso do Programa Lagoas do Norte. Portanto, se faz necessário
uma mudança de compreensão acerca da importância da água pluvial no espaço urbano, percebendo a
mesma como uma potencialidade  a  ser  usufruída,  bem como medidas  mais  efetivas  e  urgentes,  para
levarem  recomendações  dos  planos  a  práticas  cotidianas  e  assim  se  transformarem  em  instrumentos
eficientes de gestão.
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Figura 03: Mapa de Sub – Bacias Hidrográficas de Teresina
Fonte: TERESINA (2010).
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RESUMO: 
O presente trabalho se propõe a estudar a utilização do instrumento de demarcação de Zonas Especiais de Interesse 
Social na viabilidade de empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida, no município de Duque de Caxias, e 
seu rebatimento na produção habitacional local. A combinação de regras permissivas em âmbito federal com estratégias 
legislativas locais aponta para um quadro de gestão privada da produção habitacional de interesse social, cujo 
rebatimento mais perverso se dá no território de inserção dos empreendimentos do PMCMV. Partimos da análise dos 
mecanismos de gestão do PMCMV e de sua forma de apropriação pelo município de Duque de Caxias, até a análise dos 
empreendimentos construídos e da identificação dos principais fatores responsáveis pela flexibilização da legislação 
municipal para atendimento da demanda do programa.   

PALAVRAS-CHAVE: Programa Minha Casa Minha Vida; Estatuto das Cidades; Zonas Especiais de Interesse Social; Duque 
de Caxias; Legislação Urbanística Municipal. 
 

ABSTRACT: 

 
The present work intends to study the use of the instrument of demarcation of Special Zones of Social Interest in the 
viability of projects of the Minha Casa Minha Vida Program in the municipality of Duque de Caxias and its reduction in 
the local housing production. The combination of permissive rules at the federal level with local legislative strategies 
points to a framework of private management of housing production of social interest, whose most perverse 
repercussion occurs in the territory of the PMCMV ventures. We start from the analysis of the management mechanisms 
of the PMCMV and its appropriation by the municipality of Duque de Caxias, to the analysis of the built enterprises and 
the identification of the main factors responsible for the flexibilization of the municipal legislation to meet the demand 
of the program. 
KEYWORDS: Minha Casa Minha Vida Program; Statute of Cities; Special Zones of Social Interest; Duque de Caxias; 
Municipal Planning Legislation. 
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INTRODUÇÃO 

O programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal alavancou investimentos para construção de 
unidades habitacionais direcionadas em maior parte para famílias de baixa renda, segundo informações do 
Ministério das Cidades. O programa propôs viabilizar o acesso à moradia para os mais pobres através de altos 
subsídios, ao mesmo tempo em que injetou grande volume de recursos para o mercado da construção civil, 
porém a operacionalização destes investimentos acabou por gerar grandes impactos nos municípios. 

Um dos aspectos mais criticados na implementação do Programa Minha Casa Minha (PMCMV) diz respeito 
ao seu impacto territorial. As formas de apropriação e inserção no tecido urbano da cidade têm intensificado 
a ocupação periférica em larga escala dos empreendimentos habitacionais, principalmente os destinados à 
Faixa 01, de menor renda. A reprodução desse modelo está diretamente relacionada à forma de gestão do 
programa, que estabelece a iniciativa privada como agente promotor dos empreendimentos, resultando na 
priorização da construção em terras baratas e sem infraestrutura. 

A hegemonia do capital privado nas operações do PMCMV Faixa 01, que nas primeiras fases do programa 
contou com 97% do subsídio público (Ministério das Cidades), aponta o modelo dominante de mercado que 
busca a maximização dos lucros pelo levantamento de terrenos mais baratos e, por consequência, 
concentradores de problemas de infraestrutura e acessibilidade. Por outro lado, os municípios não 
conseguem realizar o controle do uso e ocupação do solo que impeça a implantação de empreendimentos 
habitacionais em áreas sem investimento estrutural. Ocorre que o PMCMV foi imposto de cima para baixo e 
encontrou os municípios com enorme demanda por habitação de interesse social. Alia-se a este quadro o 
despreparo dos municípios em fiscalizar e estabelecer uma política regulatória, o que produz um processo 
de periferização da moradia de baixa renda e a precarização das relações socioespaciais de seus beneficiários. 
Mas é no território de inserção dos empreendimentos do PMCMV que se deram os impactos mais perversos 
deste sistema de gestão. Os conjuntos são implantados em regiões carentes de investimentos, com 
equipamentos e serviços insuficientes para atender à população local. A chegada de novos moradores a estes 
bairros acaba por gerar conflitos e disputas pelo uso das poucas áreas de lazer e da infraestrutura local. 

Segundo Cardoso (2013), as dimensões que estariam mal equacionadas pelo programa podem ser 
sintetizadas em oito pontos: 
 

(i) a falta de articulação do programa com a política urbana; (ii) a ausência de instrumentos 
para enfrentar a questão fundiária; (iii) os problemas de localização dos novos 
empreendimentos; (iv) excessivo privilégio concedido ao setor privado; (v) a grande escala 
dos empreendimentos (vi) a baixa qualidade arquitetônica e construtiva dos 
empreendimentos; (vii) a descontinuidade do programa em relação ao SNHIS e a perda do 
controle social sobre a sua implementação. A esses pontos, já destacados por várias 
análises, acrescentamos ainda (viii) as desigualdades na distribuição dos recursos como 
fruto do modelo institucional adotado. (Cardoso, 2013, p.44). 

Os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida foram capitaneados por grandes construtoras, e os terrenos 
selecionados para viabilidade do empreendimento se constituíram em grandes glebas de terras, onde foi 
implantado um complexo em escala industrial de unidades habitacionais. Os projetos foram definidos 
segundo critérios de mercado e se apoiaram em regras federais do programa, em geral mais permissivas do 
que a legislação dos municípios. Tais projetos são viabilizados através da gravação de ZEIS - Zonas Especiais 
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de Interesse Social. Neste cenário, argumentamos que a utilização deste instrumento parece estar 
atendendo a uma necessidade de flexibilização da legislação municipal de uso e ocupação do solo, para 
atender aos interesses das grandes empreiteiras, desvirtuando-se dos seus objetivos principais: a garantia 
de áreas infraestruturadas para produção de habitação de interesse social e a regularização de áreas de 
ocupação informal de baixa renda.  

No presente artigo, pretendemos estudar a relação entre a utilização do instrumento de Zonas Especiais de 
Interesse Social na viabilidade de empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida, no município de 
Duque de Caxias, e seu rebatimento na produção habitacional local. Portanto, um olhar ao Programa que 
privilegia a ótica do município. 

O trabalho está organizado em quatro seções principais. Na seção 1, é apresentado o conceito de ZEIS e seus 
objetivos de aplicabilidade. Na sequência, a seção 2 apresenta uma breve descrição do Programa Minha Casa 
Minha Vida, suas escalas de investimento e modalidades de atendimento. A seção 3 apresenta o recorte da 
produção do PMCMV no município de Duque de Caxias, suas características e um quadro dos possíveis 
impactos sobre o território. Por fim, a seção 4 descreve os processos de licenciamento dos empreendimentos 
do MCMV no município de Duque de Caxias, apoiados na gravação de ZEIS, e o desvirtuamento do 
instrumento para atendimento a esta demanda de mercado. 

Este trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla de Doutorado que pretende realizar um questionamento 
propositivo das políticas habitacionais no Brasil, com ênfase no recorte da promoção pública de Habitação 
de Interesse Social do Programa Minha Casa Minha Vida. A pesquisa parte da análise do cenário atual urbano, 
politico e econômico, considerando a produção de moradias, os mecanismos de controle urbanístico e 
fundiário, e o processo de inserção urbana dos empreendimentos, apontando os atores principais e 
identificando papeis e responsabilidades.  

O INSTRUMENTO DA ZEIS – CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

A aprovação do Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 
183 da Constituição Federal) incluiu, em seu artigo 4º, um conjunto de instrumentos direcionados à 
elaboração de uma política de desenvolvimento urbano local planejado, e em conformidade com as 
premissas de função social da propriedade e do direito à cidade. O Estatuto estabeleceu também o prazo de 
cinco anos para que os municípios com mais de 20.000 habitantes e/ou integrantes de regiões 
metropolitanas elaborassem e aprovassem seus Planos Diretores. Em 2005, o Ministério das Cidades liderou 
uma campanha pela elaboração de Planos Diretores participativos em todo o País.  

Dentre os seus instrumentos mais importantes, destacamos as Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, que 
por definição correspondem às porções do território destinadas, prioritariamente, à recuperação urbanística, 
à regularização fundiária e produção de Habitações de Interesse Social – HIS ou do Mercado Popular - HMP, 
incluindo a recuperação de imóveis degradados, a provisão de equipamentos sociais e culturais, espaços 
públicos, serviço e comércio de caráter local. Em 2010, um ano após o lançamento do PMCMV, o Ministério 
das Cidades, através da Rede Nacional de Avaliação e Capacitação para Implementação de Planos Diretores 
Participativos, lançou a cartilha "Como produzir moradia bem localizada com os recursos do Programa Minha 
Casa Minha Vida? Implementando os instrumentos do Estatuto da Cidade!". Segundo o Ministério das 
Cidades, o objetivo da cartilha era "possibilitar maior apropriação do conteúdo e das ideias do Estatuto para 
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que gestores públicos e sociedade civil tivessem melhores condições de tomar decisões sobre o futuro das 
cidades, tornando-as mais justas e sustentáveis". 

A cartilha traz a caracterização das ZEIS, que são classificadas como ZEIS OCUPADAS e ZEIS DE VAZIOS. As 
ZEIS Ocupadas correspondem às áreas públicas ou privadas ocupadas por assentamentos precários tais 
como: favelas e assemelhados, cortiços, loteamentos e conjuntos habitacionais irregulares, habitados por 
famílias de baixa renda. Segundo orientações do Ministério das Cidades, o instrumento neste caso é utilizado 
para estabelecer normas especiais - de parcelamento, uso do solo e edificação - para viabilizar a regularização 
e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda. Já as ZEIS de Vazios são áreas vazias ou mal 
aproveitadas que podem ser destinadas à construção de habitações de interesse social (HIS). Os objetivos da 
gravação da ZEIS de vazios, de acordo com o Ministério das Cidades são:  

• Assegurar a destinação de terras bem localizadas e com infraestrutura para os mais 
pobres, criando uma reserva de mercado de terras para habitação de interesse 
social. 

• Ampliar a oferta de terras urbanizadas e bem localizadas para as parcelas de baixa 
renda da população. 

• Regular o mercado de terras urbanas reduzindo o preço dos terrenos. 

• Aumentar a capacidade de negociação da prefeitura com proprietários de terras 
bem localizadas, onde o mercado atua com força. (ROLNIK, 2010, p.43). 

Importante ressaltar que os objetivos descritos neste tópico são orientações do Ministério das Cidades para 
aplicação do instrumento. Essa medida visa garantir que as áreas destinadas como ZEIS sejam de fato locais 
que necessitem de investimentos públicos, e que apresentem as condições fundamentais para sua 
consolidação.  Do contrário, não há na Lei do Estatuto das Cidades qualquer indicação ou diretriz de utilização 
do instrumento da ZEIS, de modo que permanece um hiato entre legislação e a regulamentação do 
instrumento. É neste espaço que se criam as distorções das quais se apropriam os investidores, para 
viabilização dos empreendimentos habitacionais destinados às faixas de menor renda. A pressão pela 
aprovação dos empreendimentos, em regime de excepcionalidade, foi potencializada pela escala e volume 
dos investimentos do Programa Minha Casa Minha Vida. A produção habitacional do programa alcançou 
números impressionantes, concentrando toda a produção de habitação de interesse social dos municípios, e 
atendendo, prioritariamente, às faixas de menor renda. Tais aspectos serão abordados na próxima seção 
deste trabalho. 

BREVE DESCRIÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) foi criado em 2009 (Medida Provisória 459, convertida na Lei 
Federal 11.977), como parte do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, um conjunto de ações do 
Governo Federal para o enfrentamento da crise econômica que assolava o mundo naquele período, o que 
causou forte impacto negativo nas bolsas de valores e nos níveis da atividade econômica global. O programa 
foi formulado a partir de entendimentos com o setor privado, como forma de gerar emprego e movimentar 
a economia do país, em curto prazo, considerando a capacidade da construção civil de alavancar uma extensa 
cadeia produtiva, e de empregar mão de obra pouco qualificada e em larga escala. Posteriormente, foi 
articulado apoio de outros setores da sociedade, incluindo profissionais, movimentos sociais de moradia, 
entre outros grupos. 
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O PMCMV teve duas fases, a primeira se estendeu da sua criação até 2011, a segunda se estendeu desse 
período até 2014. Segundo dados do Ministério das Cidades (2014), o PMCMV I contratou a construção de 
cerca de um milhão de moradias, atingindo a meta inicialmente estipulada e criando as condições 
institucionais para a continuação do programa no âmbito dos estados e munícipios. 

Na segunda etapa do programa, até 2014, de acordo com o 11º Balanço do PAC 2 (2011 – 2014), divulgado 
pelo Ministério da Fazenda, o PMCMV contratou 2,7 milhões de unidades habitacionais. Segundo estudo da 
Fundação Getúlio Vargas (2014), na sua primeira fase, o PMCMV mobilizou R$34 bilhões, sendo R$16 bilhões 
em subsídios, o que correspondeu a 47% do total investido no programa; na fase dois, o programa anunciou 
recursos de R$125,7 bilhões, sendo R$72,6 bilhões em subsídios, ou seja, 57% do total investido. De 2009 a 
2012, segundo a FGV, o PMCMV viabilizou a abertura de 1,2 milhão de novos postos de trabalho e promoveu 
uma redução de 8,04% do déficit habitacional. A grande dimensão do PMCMV é reconhecida por todos os 
setores da sociedade. A terceira fase do programa, prometida para 2015, teve seu lançamento 
sucessivamente adiado em função da crise econômica e política que afligiu o país, após as eleições 
presidenciais de 2014 vencidas pelo grupo que já controlava o Governo Federal. 

O PMCMV operou com diferentes modalidades. A Faixa 01 atendeu famílias com renda mensal de até R$1600 
(corte de renda estabelecido na segunda fase do programa) e recebeu subsídios de até 96% do valor total do 
imóvel. A Faixa 01 respondeu por 40% do total de unidades da fase 01 do programa e teve a meta ampliada 
para 60% na segunda fase. Na fase seguinte, a Faixa 01 contou com as modalidades e metas: Fundo de 
Arrendamento Residencial – FAR, que atende o setor privado, representando 43% da produção total; Fundo 
de Desenvolvimento Social – FDS, que atende as entidades de moradia e lançou metas de atingir 3% do total; 
Política Nacional de Habitação Rural, que responde por cerca de 3% do total; Oferta Pública, para municípios 
de pequeno porte, correspondente a 11% do total. Segundo informações do Ministério das Cidades (2014), 
o programa contabilizou 3.627.000 unidades contratadas, sendo 1.824.000 entregues, ou seja, 50,3% do total 
da produção. 

 A Faixa 02, para famílias urbanas com renda mensal entre R$1600 e R$3100, estabeleceu previsão de 
alcançar 30% da produção, restando 10% da produção para a Faixa 03, que visava atender às famílias com 
renda entre R$3100 e R$5000 mensais. 

É importante notar que o PMCMV contempla o financiamento direto para entidades sociais organizadas por 
meio de cooperativas habitacionais, associações e demais entidades privadas sem fins lucrativos. Esta 
modalidade recebeu o nome de “Minha Casa Minha Vida Entidades” e estabeleceu a previsão de alcançar 
3% da produção total do programa. A modalidade foi também dirigida a famílias de renda mensal bruta de 
até R$1.600,00, neste caso a entidade precisaria estar previamente habilitada pelo Ministério das Cidades. A 
proposta, por sua vez, deveria ser selecionada após a análise e aprovação dos projetos pela CAIXA. 

De fato, o PMCMV concentrou os investimentos na produção habitacional para as menores faixas de renda, 
o que representou mais da metade do total da produção de unidades na segunda fase do programa. A criação 
do PMCMV Entidades foi um fato relevante, pois privilegiou as organizações sociais com o repasse direto de 
recursos e o estímulo à construção por autogestão, no entanto a produção desta modalidade se revelou 
inexpressiva quando comparada ao MCMV Empresas. Esta relação desigual poderia ser explicada pelo padrão 
de gestão imposto aos movimentos sociais, que precisaram se adaptar às mesmas regras do MCMV 
Empresas. 
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Na verdade, a produção do PMCMV apresenta-se como tem sido abordada por diversos autores (ROLNIK, 
2009, 2014; CARDOSO, 2013), basicamente controlada pelas grandes empresas do setor da construção civil.  

A forma de contratação e produção do PMCMV, realizada diretamente pelos Agentes Financeiros, 
principalmente pela Caixa Econômica Federal, possibilitou às empreiteiras ofertar seus projetos em terrenos 
de sua escolha, gerando grande pressão sobre os órgãos municipais competentes. Estes têm que aprovar 
projetos em curto prazo e atender às metas do programa, independentemente da qualidade urbanística dos 
mesmos. Esse tipo de modelo tem levado à criação de excepcionalidades na legislação dos municípios, de 
modo a enquadrar os empreendimentos em Zonas Especiais com parâmetros urbanísticos diferenciados e 
pouco restritivos. As Zonas Especiais oferecem a possibilidade de alterações no zoneamento urbano, 
aumento das taxas de ocupação, gabarito, além de estabelecer o padrão de tipologias habitacionais indicado 
nas Portarias Federais do PMCMV. De fato, a indicação das Zonas Especiais tem obedecido à demanda das 
empreiteiras em detrimento da seleção de áreas adequadas para os empreendimentos de habitação de 
interesse social nos municípios. Trata-se de um desvirtuamento do conceito de ZEIS que passa a ser o 
garantidor do investimento, uma espécie de carta branca para aprovação nos municípios. 

Vejamos o exemplo da implantação do Programa Minha Casa Minha Vida no município de Duque de Caxias, 
região metropolitana do Rio de Janeiro. 

O PMCMV NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS  

Desde maio de 2009, quando foi assinado o termo de adesão entre o município e o Governo Federal, foram 
contratadas 7.455 moradias do PMCMV Faixa 01, sendo que 2.337 já foram entregues. Para as Faixas 2 e 3 
do Programa, licenciadas e vendidas comercialmente, estão sendo produzidas outras 2000 unidades 
habitacionais1.  

No município não foram contratadas unidades do PMCMV por meio de entidades organizadoras ou 
habitações rurais. Proporcionalmente, há mais moradias do PMCMV Faixa 01 em Duque de Caxias do que no 
quadro nacional, uma vez que, até 2014, o Programa contratou cerca de 1,7 milhão de moradias para famílias 
com renda mensal de até R$1.600,00 (Faixa 01) e outras 2 milhões de unidades habitacionais para as Faixas 
02 e 03 (renda mensal entre R$1,6 mil e R$5 mil).  

Cabe ressaltar que o PMCMV é um programa de grande alcance e de grande impacto social, visto que oferece 
subsídios de até 96% do custo dos imóveis da Faixa 01, o que pode viabilizar a aquisição das moradias pelas 
famílias de menor renda e parece atender aos apelos históricos dos movimentos sociais de moradia. Em 
Duque de Caxias, o PMCMV tem atendido, prioritariamente, uma população de baixa renda com elevado 
apelo social, segundo a Subsecretaria de habitação do município. 2 

Do total de 7.455 u.h. do PMCMV Faixa 01 em produção no município, 7000 estão sob responsabilidade de 
grandes empresas, 495 unidades são (ou foram) construídas por empresas de pequeno/médio porte (7% do 
total). O PMCMV Faixa 01 em Duque de Caxias corresponde ao balanço nacional, em que cerca de 90% da 

                                                             
1 Informações fornecidas pela Subsecretaria Municipal de Habitação de Duque de Caxias. 
2De acordo com informações da SMH de Duque de Caxias, a seleção de beneficiários para o PMCMV Faixa 01 priorizou a demanda 
de populações carentes indicadas pela Secretaria de Assistência Social, Conselhos Tutelares, além de famílias moradoras de áreas de 
risco indicadas pela Secretaria de Defesa Civil. 
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produção é controlada por grandes empreiteiras, principais agentes promotores do programa. Com apoio 
direto da estrutura da CAIXA e do Ministério das Cidades, estas empreiteiras têm força política e financeira, 
bem como forte capacidade de articulação para que seus projetos sejam impostos à Prefeitura. A aprovação 
dos projetos foi concedida em um regime de urgência, para não perder recursos e sob ameaça de mudar a 
destinação do empreendimento para outros municípios. Vale ressaltar que é nesta correlação de forças que 
o município atua. 

As consequências desta lógica de produção de habitação de interesse social, via mercado, foram apontadas 
por Cardoso (2013):  

1) a produção de moradias com menor qualidade habitacional e com tipologias pobres, já 
apontada anteriormente 2) o enriquecimento das grandes empreiteiras da construção civil 
e das incorporadoras do setor imobiliário às custas do financiamento público; 3) a ausência 
de mecanismos de controle sobre a valorização imobiliária, na medida em que aumenta a 
demanda por terras dá-se o encarecimento do preço do solo urbano. (CARDOSO et al., 
2013) 

Kelson Senra, ex-secretário de Habitação do município (2013-2016), analisa as características dos terrenos 
selecionados para os empreendimentos do PMCMV em Duque de Caxias: 

(...) nesta lógica de mercado, ao analisar os terrenos escolhidos pelas grandes empresas 
para empreendimentos do PMCMV Faixa 01, em Duque de Caxias, podemos concluir que 
estes vêm sendo escolhidos com base nos seguintes critérios: a) áreas de grande porte, 
entre 50 mil m2 e 150 mil m2; b) inserção na mancha urbana (vazios urbanos ou periferia 
da mancha urbana); c) acesso à infraestrutura urbana, principalmente abastecimento de 
água; d) baixos valores de mercado e atendimento às exigências de incorporação como 
documentação regularizada. (SENRA; RODRIGUES, 2015, p.3). 

Vejamos o exemplo de um empreendimento do PMCMV no município localizado no 2° distrito, denominado 
Campos Elíseos, o conjunto Estrada do Calundú. . A construção dos condomínios foi concluída em 2014 e 
todas as unidades encontram-se totalmente ocupadas. O empreendimento é formado por cinco condomínios 
de 500 unidades: Bolzano, Pádua, Parma, Rotonda e Volterra, com previsão de construção de um conjunto 
de equipamentos públicos: Escola, Creche, Unidade Básica de Saúde e uma unidade do Centro de Referência 
de Assistência Social - CRAS. O conjunto correspondeu na época a 30% da produção do PMCMV no município 
(Subsecretaria Municipal de Habitação, 2016). 

O empreendimento obedece ao padrão do PMCMV, ou seja, grandes glebas subdivididas em condomínios 
no limite permitido pela regra do Programa, porém contíguos uns aos outros formando grandes complexos 
de 2500 unidades ou mais. Segundo ANDRADE (2011), está configuração é na verdade uma estratégia das 
empresas que formalizam várias operações de crédito para um volume bem mais reduzido de 
empreendimentos3. 

                                                             
3 Na dissertação de Andrade (2011), encontramos exemplos de vários conjuntos concentrados em sua localização, de dimensões 
muito grandes, pulverizados em diversos projetos, contratados por intermédio de várias operações de crédito e muitas delas 
realizadas em terrenos contíguos.  
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Para que as contratações fossem viabilizadas pelas normas do programa, que limitou o 
número de unidades a 500 habitações por empreendimento, os agentes promotores, 
construtores ou mesmo o poder público, passaram a subdividir os projetos, para fins de 
aprovação na prefeitura e na CAIXA. Por intermédio desse artifício, os projetos foram 
licenciados e contratados por meio de diversas operações de crédito. (ANDRADE, 2011). 

Já a unidade habitacional obedece ao padrão de dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço e 
conta com 39m² de área útil, e cada condomínio contém pequena área de lazer, guarita, depósito de lixo, 
ETE e área de lazer coberta, utilizada como salão de festas. O acesso aos blocos se dá através de uma única 
via central, que também funciona como a garagem descoberta na proporção de uma vaga para cada quatro 
apartamentos.   

 

  

Figura1: Tipologia do condomínio Bolzano, 
Complexo Calundú, Duque de Caxias. 

Fonte: SMPHU/PMDC, 2014. 

Figura 2: Tipologia do condomínio Parma, Complexo Calundú, Duque de 
Caxias. 

Fonte: SMPHU/PMDC, 2014. 

 Este padrão é baseado num único tipo de parcelamento do solo, dá origem a quadras ou condomínios para 
a implantação de edifícios de apartamentos ou casas geminadas, sem a devida integração com o entorno 
pré-existente, seja nos casos de vazios urbanos, seja nos exemplos de terrenos localizados na periferia da 
mancha urbanizada.  

O acesso aos empreendimentos muitas vezes se dá por vias secundárias, desarticuladas do sistema principal 
de circulação da cidade; o traçado viário secundário pré-existente, em vários casos, é interceptado em função 
da implantação de edifícios com projetos padronizados já existentes, impedindo a “fluidez urbana”. Segundo 
Ferreira (2012):  

(...) os empreendimentos criam ruas sem saída, impossibilitando a circulação; ramais 
secundários de abastecimento de água, esgotamento sanitário ou drenagem pluvial são 
sobrecarregados, ou se exige a reconstrução dessas redes de infraestrutura urbana; 
desconsidera-se a orientação das fachadas dos edifícios em relação ao norte 
magnético/insolação e/ou ventos dominantes; os projetos são extremamente áridos, sem 
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previsão de arborização ou paisagismo adequado à região da sua implantação; a 
implantação dos edifícios segue um padrão monótono. (FERREIRA, 2012, p.70). 
 

  

Figura 3 - Implantação do Conjunto Estrada do Calundú.  
Fonte: elaborado pela autora a partir do Google My Maps, 2017 

A região do empreendimento apresenta moradores com rendas baixas, segundo o IBGE (2010), uma média 
de 2.3 salários mínimos, registrando rendas mínimas domiciliares de R$745,00. Em relação aos serviços de 
saneamento básico, apresenta carências no abastecimento com pouco mais da metade do distrito sendo 
servido por redes de água, 56,72%, o mesmo pode ser observado em relação ao esgotamento sanitário e a 
coleta de lixo. 

O empreendimento está localizado às margens do canal Gaspar Ventura, um dos afluentes do Rio Sarapuí e 
um dos principais corpos hídricos da Baixada Fluminense. O canal encontra-se totalmente obstruído por lixo 
e sedimentos, despejados diretamente no leito pelos moradores locais, ou empilhado próximo às margens 
em terrenos baldios. A ocupação de suas margens compromete drasticamente a capacidade de vazão, e a 
construção do conjunto Calundú potencializa este cenário, já que foi viabilizada através de uma grande área 
de aterro. 
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Figuras 4 e 5 - Manilhas no Canal Gaspar Ventura.  
Fonte: Subsecretaria de Habitação de Duque de Caxias,2015. 

Em que pesem as condições precárias do bairro, principalmente a falta de infraestrutura de saneamento, o 
terreno de implantação do empreendimento Estrada do Calundú foi gravado como Zona Especial de Interesse 
Social, o que permitiu a construção acima dos índices de ocupação da região, desconsiderando a capacidade 
de infraestrutura urbana local. Neste caso, a utilização da ZEIS em uma área urbana não consolidada 
demonstra o desvirtuamento do instrumento, dado que tal porção do território não cumpre os requisitos 
definidos para a gravação. Na próxima seção, detalharemos como esta estratégia tem sido utilizada para 
garantir a viabilidade dos empreendimentos do PMCMV no município de Duque de Caxias. 

O INSTRUMENTO DA ZEIS COMO GARANTIDOR DOS EMPREENDIMENTOS DO PMCMV – O 
DESVIRTUAMENTO DA LEGISLAÇÃO 

A implantação dos empreendimentos do PMCMV nos terrenos selecionados pelas empreiteiras, no município 
de Duque de Caxias, contou com a concessão de parâmetros especiais por meio da criação de Zonas Especiais 
de Interesse Social. Esta estratégia garantiu caminho direto para aprovação dos projetos em desacordo com 
a legislação urbanística, edilícia e as determinações do Plano Diretor Urbanístico Municipal. A aplicação 
desses parâmetros assegurou a utilização dos padrões edilícios mínimos exigidos pelo Agente 
Financeiro/MCMV, bem como permitiu a implantação de condomínios em confronto com a legislação 
urbanística e a malha viária existente nos bairros. A mesma prática foi observada nos licenciamentos 
ambientais, em que as contrapartidas exigidas limitaram-se ao fornecimento e plantio de mudas, de insumos 
e equipamentos. As medidas compensatórias eram negociadas diretamente com as empresas sem constituir 
qualquer impedimento para viabilidade do empreendimento4·. 

O tamanho das áreas escolhidas para os empreendimentos do PMCMV é fundamental, em razão do interesse 
das empreiteiras pela produção em larga escala.  Na busca pela maior rentabilidade com menor dispêndio 
de capital, as empreiteiras responsáveis pelo PMCMV, em Duque de Caxias, produziram empreendimentos 
de 1.000 a 2.500 unidades habitacionais, utilizando áreas de 40 mil m2 a 160 mil m2. A produção era realizada 
em série, baseada em projetos padronizados pelas empreiteiras, que adotavam um único tipo de edifício e 

                                                             
4 Segundo informações da SMH do município, a maioria dos empreendimentos do MCMV licenciados apresentaram Estudo de 
Impacto de Vizinhança (EIV), exigido pelo Plano Diretor Municipal, porém sem indicações de impactos significativos ou maiores 
responsabilidades das empresas em executar medidas mitigadoras. 
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de apartamento, projetado segundo os padrões mínimos estabelecidos nas portarias e regulamentos do 
Programa.  

A implantação dos edifícios seguiu um padrão semelhante, adotado por cada empresa, desconsiderando 
aspectos arquitetônicos e ambientais mínimos, como a orientação das fachadas em relação ao norte 
magnético. Os empreendimentos não contam com projetos adequados ao meio ambiente, à região e ao 
bairro onde são implantados. O tamanho da unidade habitacional obedece as regras mínimas do programa 
federal, que até sua última versão orientava para 39m² (Minha Casa Minha Vida 3, lançado em 2016, já prevê 
áreas de 41m² de área útil por unidade).  

Neste cenário de produção padronizada dos empreendimentos do PMCMV adotados pelas empreiteiras, 
torna-se estratégico o estabelecimento de parâmetros especiais de uso e ocupação para aprovação de tais 
projetos. Neste caso, cabe analisar em que condições tais benefícios são oferecidos e qual a contrapartida 
exigida por parte do Poder Público, principalmente no que tange aos impactos da inserção destes conjuntos 
no território. 

A inserção na mancha urbana e o acesso à infraestrutura são fatores exigidos pelas normas federais do 
PMCMV. As áreas escolhidas para o programa em Duque de Caxias estão inseridas na mancha urbana ou na 
sua franja, em pontos relativamente próximos a eixos de circulação viária ou ferroviária (até 2 km), em bairros 
pobres, de baixa densidade populacional (menos de 100 hab por hectare), onde as precariedades 
habitacionais e urbanísticas estão presentes. Tanto que, para atender às normas do PMCMV e viabilizar a 
implantação dos projetos, as empreiteiras tiveram que assumir, e incorporar nos seus custos, obras para a 
extensão de redes de abastecimento de água e estações de tratamento de esgoto sanitário e redes de 
drenagem. No entanto, mesmo cumpridas todas as condicionantes exigidas, foi o estabelecimento de 
parâmetros especiais definidos através da gravação de ZEIS que viabilizou a execução dos empreendimentos 
do PMCMV no município. A utilização do instrumento tornou-se condição fundamental para o investimento 
nos projetos habitacionais, sendo o primeiro passo das empresas no município, embora não seja esse o seu 
objetivo principal. Ressaltamos que o documento de gravação de ZEIS é obtido através de negociação política 
e institucional com o chefe do Poder Executivo, antes de análise técnica das secretarias responsáveis. 

A gravação de ZEIS é, em regra, estabelecida de acordo com o Estatuto das Cidades através de Lei com prévio 
diagnóstico, que deve preceder de autorização junto à Câmara de Vereadores do município. No caso do 
município de Duque de Caxias, uma alteração no Plano Diretor Municipal autoriza o chefe do Executivo a 
criar Zonas Especiais de Interesse Social através de Decreto, considerando a Lei Complementar 02/2011, que 
altera o Artigo 50 da Lei Complementar 01/2006 (Plano Diretor), aplicada no caso de produção de habitação 
popular de interesse social. 

Esta concessão administrativa confere de certa forma o privilégio ao prefeito de conceder parâmetros 
especiais edilícios, que são negociados diretamente com as empreiteiras, sem qualquer diagnóstico técnico 
ou outra interferência de caráter legislativo. Desde essa alteração na lei, vários terrenos foram gravados 
como ZEIS, mesmo aqueles que não foram implementados. Os empreiteiros obtêm a gravação antes mesmo 
da aprovação do projeto de parcelamento no município.  

O texto abaixo extraído de um desses decretos aponta a banalização da utilização do instrumento da ZEIS.  
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Trecho extraído de um Decreto de ZEIS do município. 

Fonte: Subsecretaria Municipal de Habitação de Duque de Caxias, 2015. 

No artigo acima, observamos que o município concede parâmetros especiais totais geométricos, uso do solo 
e Zoneamento, conferindo ao loteador a possibilidade de alterar qualquer condicionante estabelecido pela 
legislação formal do município. Importante destacar que tal decreto não é precedido de nenhum relatório 
que estabeleça qualquer condição para que a área em questão possa ser gravada como ZEIS, representando 
apenas uma carta branca, uma espécie de garantia de que o investimento poderá ser realizado sem maiores 
interferências. 

Em outro trecho do decreto, observamos algumas considerações acerca da gravação, como exclusividade de 
atendimento ao Programa Minha Casa Minha Vida, o que caracteriza um objetivo pontual, sem contexto com 
o planejamento territorial em escala mais ampla. 

 
Trecho extraído de um Decreto de ZEIS do município. 

Fonte: Subsecretaria Municipal de Habitação de Duque de Caxias, 2015. 
 

O Plano Diretor Urbanístico do município, Lei complementar n° 01 de 31 de outubro de 2006, definiu as áreas 
de ocupação preferencias em seu 2º e 3º distritos, porém não demarcou áreas de especial interesse social 
vazias para habitação, deixando uma brecha para o capital privado definir as áreas de melhor custo benefício 
para os empreendimentos. Ao contrário de outros Planos Diretores que não entram em definições mais 
detalhistas, o Plano Diretor de Caxias define, por exemplo, em seu anexo VII, um tamanho mínimo de uma 
unidade habitacional construída em Zonas Especiais de Interesse Social, 50m² de área total construída, muito 
diferente dos 41m² (área total construída) entregues nos empreendimentos do PMCMV no município. 
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Anexo VIII – Plano Diretor Municipal de Duque de Caxias 
Fonte: Plano Diretor Urbanístico do município de Duque de Caxias, 2006. 

Vale ressaltar que o Plano Diretor prevê uma série de diretrizes que deveriam ser adotadas, prioritariamente, 
para intervenção em Zonas Especiais de Interesse Social, como por exemplo, a elaboração de projeto 
urbanístico com vistas à consolidação e integração da área à estrutura urbana da cidade, sobretudo em ZEIS 
demarcadas já ocupadas. Das 27 ZEIS demarcadas no Plano Diretor Urbanístico de Duque de Caxias, nenhuma 
delas foi objeto de projeto de urbanização ou de construção de unidades habitacionais através do PMCMV, 
da mesma forma as ZEIS criadas para atendimento ao programa não se configuram como prioritárias de 
investimentos públicos na escala de planejamento do plano. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As diretrizes do Plano Diretor Urbanístico de Duque de Caxias pressupõem a elaboração de projetos 
urbanísticos para as áreas de ZEIS que considerem a integração ao bairro, previsão de equipamentos, 
infraestrutura em complementação à região de sua inserção. Tais diretrizes vão de encontro aos projetos de 
loteamento elaborados para implantação de empreendimentos do PMCMV no município, que se apresentam 
como áreas isoladas do traçado urbano existente, com previsão de infraestrutura mínima apenas na poligonal 
de intervenção.   

DENOMINAÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DIRETRIZES PARA INTERVENÇÃO 

• Elaborar projeto urbanístico, de (re)parcelamento, infra-

estrutura básica e complementar quando necessário; 

• Elaborar planos de remoção e compensações quando 

necessárias; 

• Formular processos administrativos e proposituras de 

ações judiciais; 

• Coibir a favelização; 

• Consolidar a urbanização e a integração desta zona à 

estrutura urbana da cidade; 

• Estimular o comércio e negócios de pequeno porte de 

interesse social; 

• Promover a urbanização e o acesso à infra-estrutura 

urbana de qualidade bem como a implantação 

equipamentos sociais de interesse comunitário, tais como 

creche, praça de esporte e lazer e centro comunitário; 

ZEIS Promover a função social da cidade

• Considerar a área total construída mínima permitida de 

unidades habitacionais de interesse social no Município de 

50m² (cinqüenta metros quadrados). 

TABELA 1 - ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL (ZEIS) 

ANEXO VIII – DIRETRIZES DE ZONAS ESPECIAIS 
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O que podemos perceber claramente é que há um conflito entre as normas estabelecidas e as que de fato 
são colocadas em prática pelo município. Observamos que o estabelecido pelo Plano Diretor, que tem força 
de lei, não é incorporado na definição de parâmetros para os empreendimentos do PMCMV. O exemplo da 
permissão da construção em ZEIS de unidades habitacionais de 41m² (área total construída), ao invés da área 
mínima de 50m² definida pela lei do Plano Diretor, aponta para uma violação do estabelecido em maior grau. 
Neste caso, um princípio determinado por lei está sendo descumprido por uma regra menos restritiva. A 
interpretação para a solução do conflito deveria levar em conta em qual caso as consequências são mais 
prejudicais para os beneficiários do PMCMV. 

Segundo Ferreira (2014), não há como se contestar o que é determinado por um princípio, “os princípios são 
os chamados “mandamentos de otimização”, ou seja, normas que ordenam que algo seja cumprido na maior 
medida possível, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas existentes”.  

No exemplo dos decretos de ZEIS, as flexibilizações máximas de zoneamento seguem o mesmo precedente, 
pois a Lei do Plano Diretor prevê uma série de diretrizes de intervenção que não estão sendo respeitadas, 
quando da gravação de tais áreas. Neste caso, deve valer a regra mais restritiva, garantindo o cumprimento 
dos objetivos estratégicos determinados em lei: a promoção da função social da cidade. Apesar das 
circunstâncias subjetivas envolvidas na interpretação ao princípio estabelecido, seu cumprimento deve se 
sobrepor às regras isoladas dos decretos de ZEIS. 

A despeito de parecer quase óbvia a interpretação do descumprimento do estabelecido pela Lei do Plano 
Diretor, há um elemento que parece ser mais definidor dos ordenamentos referentes aos empreendimentos 
do PMCMV, infelizmente não restrito ao município de Duque de Caxias. Trata-se da força política das grandes 
empreiteiras que operaram o programa. Como já mencionado, o programa foi basicamente controlado pelas 
grandes empresas do setor da construção civil, que foram ao mesmo tempo incorporadoras e construtoras, 
além de estarem presentes nas instâncias de poder decisórias, quando do estabelecimento de novas regras 
e novos aportes de recursos do Governo Federal.  

Mudar a regra do jogo passaria pela redefinição de papéis e responsabilidades dos órgãos gestores, e pelo 
estabelecimento de uma política regulatória, capaz de evitar o processo de periferização da moradia de baixa 
renda e a precarização das relações socioespaciais de seus beneficiários.  

A questão central aqui identificada através da análise de um cenário local de produção habitacional parece 
evidenciar uma gestão controlada pelos interesses do capital, que impõe o padrão do empreendimento, sua 
localização, o modelo de construção e alterações na legislação municipal, resultando em consequências 
perversas sobre o território, para os moradores dos conjuntos e do entorno e implicações para a gestão do 
município. Diante das questões aqui colocadas, faz-se necessário questionar quais seriam as novas matrizes 
de gestão e promoção da política habitacional, diante da hipótese da existência de alternativas que 
considerem: (1) a participação mais protagonista dos municípios; (2) regras que não privilegiem o setor 
privado em detrimento das instâncias municipais; (3) a correlação entre os planos habitacionais e 
investimentos; (4) participação estruturante das organizações sociais; (5) macro investimentos em 
infraestrutura urbana; (6) limitações políticas, institucionais, técnicas, orçamentárias e de infraestrutura dos 
próprios municípios (SENRA e RODRIGUES, 2015). 

Essas considerações, juntamente com as reflexões apresentadas neste artigo, ampliam, certamente, a 
possibilidade de outras perspectivas de implementação do Programa.  
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PLANOS DIRETORES COMO DISCURSO IDEOLÓGICO E A ERA DO NÃO 
PLANEJAMENTO 

DIRECTING PLANS AS IDEOLOGICAL DISCOURSE AND THE AGE OF NON-PLANNING 

PLANES DIRECTORES COMO DISCURSO IDEOLÓGICO Y LA ERA DEL NO PLANIFICACIÓN 

EIXO TEMÁTICO: INSTRUMENTO DA LEGISLAÇÃO E NORMATIVAS 

RESUMO: 
Esta contribuição objetiva discorrer, através de uma visão crítica preliminar, sobre os Planos Diretores elaborados pós 
a obrigatoriedade constitucional. É de posse desta apreensão um atento esforço de desmontar pseudo “teorias” e 
paradigmas, em especial aqueles postos na realidade histórica dos Planos urbanos, em geral, para atender interesses 
velados por minorias dominantes. Aqui se compreende que os Planos Diretores tornaram-se a materialização 
escrita/normatizada de um tipo de discurso ideológico, fundamentado e institucionalizado, cujo rebatimento espacial 
depende de atos de “vontade” da gestão. O planejamento urbano tornou-se uma virtualidade. A elaboração e instituição 
de Planos Diretores, igualmente virtuais, são úteis apenas para cumprir o protocolo legislativo, vive-se a era do não 
planejamento.  
PALAVRAS-CHAVE: Planos diretores; discurso; planejamento. 

ABSTRACT: 
This contribution aims to discuss, through a preliminary critical vision, the Executive Plans elaborated after the 
constitutional obligation. It is in possession of this apprehension an attentive effort to dismantle pseudo "theories" and 
paradigms, especially those placed in the historical reality of the Urban Plans, in general, to serve interests veiled by 
dominant minorities. It is understood here that the Master Plans have become the written / normative materialization 
of a type of ideological discourse, grounded and institutionalized, whose spatial renunciation depends on acts of "will" 
of management. Urban planning has become a virtuality. The elaboration and establishment of Executive Plans, equally 
virtual, are useful only to comply with the legislative protocol, live the era of non-planning. 
KEYWORDS: Master Plans; speech; planning. 

RESUMEN: 
Esta contribución objetiva discurrir, a través de una visión crítica preliminar, sobre los Planes Directores elaborados 
después de la obligatoriedad constitucional. Es de posesión de esta aprehensión un atento esfuerzo de desmontar pseudo 
"teorías" y paradigmas, en especial aquellos puestos en la realidad histórica de los Planes urbanos, en general, para 
atender intereses velados por minorías dominantes. Aquí se comprende que los Planes Directores se convirtieron en la 
materialización escrita / normatizada de un tipo de discurso ideológico, fundamentado e institucionalizado, cuyo rebaja 
espacial depende de actos de "voluntad" de la gestión. La planificación urbana se ha convertido en una virtualidad. La 
elaboración e institución de Planes Directores, igualmente virtuales, son útiles sólo para cumplir el protocolo legislativo, 
se vive la era de la no planificación. 
PALABRAS CLAVE: Planes directores; el habla; la planificación. 
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INTRODUÇÃO 

Ao ser resgatado pela Constituição Federal de 1988, o Plano Diretor teve o seu prestígio restabelecido 
enquanto instrumento básico de planejamento do espaço urbano. Em 1990, após a determinação 
constitucional, o advento da elaboração de Planos Diretores para as cidades brasileiras atingiu o seu ápice. 
Neste período, houve um aumento vertiginoso da quantidade de escritórios técnicos de consultoria e 
planejamento, empenhados em produzir Planos e substanciados pelo discurso do “caos urbano” e do 
“crescimento descontrolado”, que dissimulava os conflitos e os reais motores do agravamento dos 
problemas das nossas cidades (VILLAÇA, 1999a). 

Concomitante a retomada do Plano Diretor, retoma-se o discurso ideológico da supremacia do conhecimento 
técnico e científico como guia de ação e entendimento do planejamento urbano, ou seja, a ideologia da 
tecnocracia. De acordo com esse discurso, somente os técnicos seriam capazes de diagnosticar e elaborar 
soluções para os problemas do espaço urbano. 

Em 2001, a Lei 10.257, Estatuto da Cidade, elegeu o Plano Diretor como instrumento de execução da política 
urbana e de abrangência das intervenções aos limites da atuação dos governos municipais. Tornando-o 
obrigatório para municípios com população igual ou superior a vinte mil habitantes, para municípios 
integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, inseridos em áreas de interesse turístico, em 
áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito 
regional ou nacional e aqueles nos quais o poder público pretendesse utilizar os instrumentos definidos no § 
4º do Art. 182 da Constituição Federal.  

Deliberado pelo Estatuto da Cidade, o Plano Diretor seria parte do processo de planejamento urbano do 
município. Ademais, o Estatuto estabelecia que os Planos Plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos 
anuais municipais deviam ser elaborados em conformidade com as diretrizes e prioridades contidas nos 
Planos Diretores, fomentando a atuação deste instrumento no processo de planejamento dos municípios. 
(BRASIL, 2001). 

Nota-se que após a obrigatoriedade e as diretrizes estabelecidas pelo Estatuto da Cidade em relação aos 
Planos Diretores, têm-se o fortalecimento do discurso pronunciado pelo Estado, em parceria com a classe 
dominante, sobre os “milagrosos poderes” de um Plano Diretor. (VILLAÇA, 1999b). 

Enquanto produtores do espaço urbano, o Estado e a classe dominante interessavam-se pelo Plano Diretor 
apenas como reação a pressão da mobilização popular diante do agravamento dos problemas urbanos, 
pressão essa, reflexo do Movimento Nacional pela Reforma Urbana, iniciado nos anos 90. 

Assim, resgatam o Plano Diretor, restabelecem o seu prestígio e fortalecem o discurso de que as cidades se 
encontravam em um caos pela ausência de planejamento urbano e de um Plano Diretor como sua principal 
ferramenta. 

Assim, camufla-se a real solução dos problemas urbanos, através da elaboração de um Plano. Como se 
apenas a sua elaboração fosse suficiente para resolver as questões enfrentadas por cada município. 

 Trata-se de adequar o plano diretor aos limites do poder municipal e não tratá-lo como 
compêndio de análise científica do urbano, da urbanização contemporânea ou do 
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desenvolvimento social, cultural, tecnológico e econômico, local ou regional. A 
superestimação dos poderes de um plano diretor ainda é um dos mecanismos mais 
utilizados pela ideologia dominante para desmoralizar o planejamento urbano. (VILLAÇA, 
1999, p. 238)  

Sobre esse dito planejamento urbano, Villaça (1999a) o chama de “planejamento urbano stricto sensu”, ou 
seja, a modalidade que se manifesta nos Planos Diretores, ou melhor, a corrente que teve como eixo as 
atividades e os discursos que vieram a desembocar nos Planos Diretores contemporâneos.  

De acordo com Villaça (1999a), no Brasil, dentre as modalidades de planejamento urbano, a modalidade 
stricto sensu é aquela que tem existido quase que estritamente no campo teórico, no discurso, sem 
empirismo. Diferentemente de modalidades como o zoneamento e controle dos loteamentos, que para 
Villaça (1999b) até possuem algum empenho em aplicar a legislação referente. Para ele, com os Planos 
Diretores, isso não vem ocorrendo. 

De fato, o Estado e a classe dominante se interessam apenas pelo Plano Diretor enquanto ferramenta 
ideológica e tecnocrata. Esse Plano deve ser distante da leitura, compreensão e principalmente, apropriação 
popular. 

A elite econômica brasileira [...] não quer saber de plano diretor, pois ele representa uma 
oportunidade para debater os ditos “problemas urbanos” que ela prefere ignorar. Nesse 
sentido, essas forças e interesses vêem propugnando por um plano diretor apenas de 
princípios gerais. Com isso, conseguem um plano diretor inócuo. (VILLAÇA, 1999, p. 11). 

De modo geral, a instituição legal do Plano Diretor não alcançou a implantação de sistemas locais de 
planejamento urbano e nem mesmo foi possível vislumbrar nas cidades a execução das intervenções contidas 
nos planos que estavam sendo elaborados aos montes.  Assim, a arrancada de elaboração de Planos Diretores 
acabou por responder a demandas localizadas na burocracia federal, sem um uso real, em alguns casos, não 
raro, o destino da maioria desses planos acabava sendo as prateleiras das administrações municipais. Em 
outras palavras, vive-se um período onde não se planeja, a era não planejamento. 

IDEOLOGIA E DISCURSO NOS PLANOS 
 

Um mínimo de reflexão sobre essa questão traz à tona uma enorme capacidade de nossas 
elites intelectuais e políticas de criar e nutrir, por décadas e décadas, sonhos, irrealidades 
e quimeras. A serviço da criação e sustentação de tais sonhos são colocados políticos, 
intelectuais, imprensa, professores, órgãos públicos e de classe etc. em debates tão 
infindáveis quanto inócuos. Órgãos municipais, estaduais, regionais e federais ligados ao 
desenvolvimento urbano, redigem pilhas de relatórios e realizam custosas pesquisas 
visando nutrir essa quimera. Nas universidades, aulas são dadas, teses defendidas, 
seminários organizados e conferências pronunciadas louvando as virtudes do plano diretor 
que nunca existiu. Uma criação da razão pura, uma construção mental baseada na idéia 
pura descolada da realidade social. (VILLAÇA, 1999b, p. 239, grifo nosso).  

Para Villaça (2005), considerando uma definição mais consensual, a ideia de Plano Diretor incluiria um 
diagnóstico sobre a realidade urbana da cidade, do município e de sua região e a apresentação de um 
conjunto de propostas de natureza social e econômica. Como a seu ver, tais aspectos estritamente sociais ou 
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econômicos dificilmente se encaixariam na natureza dos nossos Planos Diretores, por serem esses aspectos 
mais apropriados a um Plano de Governo1, no Brasil nunca houve, na prática, um Plano Diretor. O que se tem 
é o discurso.  

Cabe refletir como e porquê um instrumento que praticamente inexiste na prática, adquiriu tamanho 
prestígio por parte da classe dominante brasileira. Prestígio esse consubstancializado pela Constituição 
Federal de 1988, ao instituir o Plano Diretor como obrigatório a todas as cidades com mais de vinte mil 
habitantes e ao estender essa obrigatoriedade para outras categorias de cidade, através do Estatuto da 
Cidade de 2001. 

O prestígio atribuído ao Plano Diretor pela minoria dominante também foi respaldado pelo discurso de que 
esse Plano funcionaria como um elemento catalizador ou ordenador do caos urbano e que apenas os técnicos 
detentores do conhecimento seriam capazes de identificar as causas desse caos e indicar soluções.   

As ideias da classe dominante transformaram o Plano Diretor em uma questão especializada, de competência 
estritamente técnica. E que tem como eixo discursivo a substituição da realidade dos conflitos de interesse, 
inerentes à divisão da sociedade em classes, pela fala dos “problemas urbanos”, legitimada pelo discurso 
técnico. Para Sampaio (2010) esse distanciamento do Plano, do espaço concreto e de seus problemas reais, 
o tornou um terreno minado, no qual a simples leitura de uma lei de uso do solo passou a ser coisa de experts. 

O discurso técnico é, em sua essência, um “discurso competente2”, ou seja, “[...] um discurso que mesmo 
não sendo, se apresente como consensual, ou, no mínimo, mostre uma consistência que afaste contestações, 
amortecendo os conflitos reais de interesses em jogo.” (SAMPAIO, 2015, p.157). Deste modo, o discurso da 
classe dominante é um “discurso competente”, na medida em que sugere um “discurso consensual”, ad hoc3.  

O “discurso competente” não se trata de qualquer coisa, dita em qualquer lugar, por qualquer um e em 
qualquer circunstância. O discurso competente confunde se, pois, com a linguagem institucionalmente 
permitida ou autorizada. Ele é instituído, isto é, é o discurso no qual os interlocutores já foram previamente 
reconhecidos como tendo o direito e o poder de falar e ouvir. No qual os lugares e as circunstâncias já foram 
predeterminados para que seja permitido falar e ouvir e, enfim, o “discurso competente” é aquele no qual o 
conteúdo e a forma já foram autorizados, segundo preceitos da esfera de sua própria competência. (CHAUÍ, 
2012). 

                                                           

1 Ao falar em propostas de natureza sociais e econômicas, Villaça (2005) não esta se referindo apenas à construção de escolas, 
hospitais e/ou parques. Ele se refere à ação da própria esfera social, na natureza das ações desenvolvidas nesses equipamentos. Uma 
intervenção de natureza social, da qual os equipamentos físicos seriam apenas um instrumento, seria mais apropriada a um Plano 
de Governo, visto que, pelo menos no discurso dominante, um Plano de Governo é o plano que melhor se aplica a intervenções de 
médio e longo prazo.  

2 A mesma noção de “discurso competente” foi desenvolvida por Marilena Chauí. Para melhor compreensão, ver o Cap.I do livro 
“Cultura e Democracia”, 1993.  

3 No livro Formas Urbanas: cidade real & cidade ideal contribuição ao estudo urbanístico de Salvador, de Heliodório Sampaio (2010), 
o termo ad hoc é citado em nota como sendo um termo utilizado por empréstimo, proveniente das reflexões do professor Carlos 
Vainer, IPUR/UFRJ. Sampaio (2010) explica que o termo ad hoc caracteriza intervenções na cidade que não procedem de estudos 
sobre a realidade, mas de “ato de vontade” política. “Um urbanismo que toma a exceção como se fora a regra geral, baseado em 
conceitos vagos, postos a priori.” (SAMPAIO, 2010, p. 343).  
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Como o Plano Diretor faz parte de um conjunto de procedimentos institucionais, a ideia dominante em torno 
dele, também será institucional, legitimada pelo papel do Estado em cada momento histórico. “Isto não quer 
dizer, é claro, que só existam ideias dominantes numa época qualquer, mas serão dominantes as ideias – e, 
portanto, os Planos resultantes do aparelho do Estado – nas quais a classe dominante representa a si 
mesma.” (SAMPAIO, 2015, p. 159). O Estado ainda incorpora o “discurso competente” para aliviar e 
amortecer situações de conflito social e camuflar o porquê das escolhas de determinados interesses para 
serem atendidos e satisfeitos em detrimento de outros.  

Sampaio (2015), ao citar Marx, menciona que o processo de transformação de um discurso competente em 
uma ideia dominante corresponde ao momento em que as ideias da classe dominante passam a se tornar as 
ideias de todas as classes sociais. Este processo é fundamentado na ideologia.  

Aqui tomaremos o papel da ideologia como aquele entendido por Marilena Chauí (1980), que conceitua que 
o papel da ideologia é impedir que a dominação e a exploração sejam percebidas em sua realidade concreta. 
Enquanto teoria, a ideologia passa a ter um papel de comando sobre as práticas dos homens, que devem se 
submeter aos critérios e mandamentos teóricos antes de agir.  

Além de procurar fixar seu modo de sociabilidade através de instituições determinadas, os 
homens produzem idéias ou representações pelas quais procuram explicar e compreender 
sua própria vida individual, social, suas relações com a natureza e com o sobrenatural. Essas 
idéias ou representações, no entanto, tenderão a esconder dos homens o modo real como 
suas relações sociais foram produzidas e a origem das formas sociais de exploração 
econômica e de dominação política. Esse ocultamento da realidade social chama-se 
ideologia. Por seu intermédio, os homens legitimam as condições sociais de exploração e 
de dominação, fazendo com que pareçam verdadeiras e justas. (CHAUÍ, 1980, p.8). 

Dialogando com Chauí (1980), Fiorin (1998) acrescenta que a ideologia seria o ponto de vista de uma classe 
social a respeito da realidade, a maneira como uma classe é capaz de ordenar, justificar e explicar a ordem 
social. Assim, a ideologia dominante é aquela da classe dominante. “A esse conjunto de idéias, a essas 
representações que servem para justificar e explicar a ordem social, as condições de vida do homem e as 
relações que ele mantém com os outros homens é o que comumente se chama ideologia” (FIORIN, 1998, 
p.27). 

A ideologia falseia a realidade, uma representação imaginária do mundo concreto, tendo como único ponto 
de vista o da classe dominante. Sendo assim, ela é uma visão distorcida da sociedade construída pela minoria 
e dada como hegemônica. Ainda que o discurso ideológico não passe de uma falsa realidade, impregnado de 
ilusão, fabricado por uma classe que se baseia na alienação da divisão social do trabalho para ter 
legitimidade, não podemos desconsiderar que este discurso faz uma alusão à mesma realidade que encobre.  

Por meio dessa alusão à realidade, o Estado que representa e atua concomitantemente à classe dominante 
na fundamentação do discurso ideológico, tenta fazer crer que conhece as demandas sociais e, ademais, é 
capaz de diagnosticá-las e supri-las, cumprindo a tarefa ideológica de escamotear os problemas originais. 
Com isso, ele consegue o respaldo da população, sem de fato solucionar as questões essenciais, aquelas 
ligadas à realidade do conflito de interesses entre as classes.  

Porém, ao desconsiderar os reais dilemas sociais e econômicos, o Estado ignora também a maioria dos 
conflitos urbanos, bem como a possibilidade de alguma resolução. Entretanto, para aliviar e amortecer a 
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possibilidade de revolta por parte das classes dominadas, a aliança Estado e classe dominante precisa do 
discurso dos problemas urbanos, assim ambos se mantêm, aparentemente, como defensores do interesse 
coletivo, dando a seus pensamentos a forma de universalidade, apresentando-os como sendo os únicos 
razoáveis, os únicos universalmente válidos. 

Sendo assim o discurso ideológico, 

[...] pretende coincidir as coisas; anular a diferença entre o pensar, o dizer e o ser e 
engendrar uma lógica que unifique pensamento, linguagem e realidade para identificar os 
sujeitos sociais com uma imagem particular universalizada, isto é, a imagem da classe 
dominante. (CHAUÍ, 2012, p.1). 

A ideologia é um corpo sistemático de representações e de normas que nos ensinam a conhecer e a agir. 
Desta forma, no campo político do planejamento urbano, ela consegue definir algumas vozes e interesses 
como de alta credibilidade e, simultaneamente, desqualificar ou desacreditar outros. 

Ao compreender o que é ideologia e como é legitimado e reproduzido o discurso ideológico, notamos que a 
história do planejamento urbano brasileiro foi marcada pela presença de um discurso ideológico comum aos 
planos urbanísticos e/ou diretores.  

Os primeiros planos de intervenções urbanas tinham como principal objetivo o embelezamento urbano. 
Nesta fase inicial, os planos realmente apresentavam propostas a serem efetivamente executadas conforme 
o planejado. Sabe-se, porém, que isso só se tornava possível em decorrência do fato de que apenas os 
integrantes da classe dominante possuíam o poder de opinar e deliberar sobre o urbano. Era um acordo 
entre iguais, não havendo, portanto, conflitos estruturais de interesse. As obras também eram de porte 
menor, bem como, as áreas de intervenção, que se restringiam às áreas centrais.  

Com o despontar da industrialização, o advento da urbanização, a necessidade de uma cidade eficiente e 
conectada, o nascimento da classe operária e com ela o desenvolvimento da consciência popular associada 
ao espaço urbano, tem-se a transformação da sociedade e de seus instrumentos de planejamento urbano.   

Marcado pelo caráter cientificista, no qual imperava a visão de que a única maneira de solucionar o caos 
urbano seria mediante um forte amparo técnico e científico, instaurou-se no cenário do planejamento 
urbano brasileiro o “Plano-discurso”, que se satisfaz em sua própria “verdade” e não se preocupa com sua 
operacionalização e exequibilidade. (VILLAÇA, 1999a).  

O “Plano-discurso”, como cunhou Villaça (1999a), separa a retórica (representada por uma lei, um plano, um 
projeto) da prática. Sem a intenção real de serem executados, eram fundamentados como mecanismos que 
auxiliavam na ocultação dos interesses político-econômicos das classes dominantes e na manipulação do 
entendimento das ações que seriam de fato executadas pelo poder público. Por isso, segundo Villaça (1999a), 
a intenção de dominação e poder era comumente escondida detrás da fachada do planejamento urbano. 

Desta forma, planos urbanísticos e as legislações referentes transformaram-se em discursos ideológicos, 
atuando perante a maioria dominada como um instrumento de controle do pensamento, de aceitação e 
credibilidade das ações impostas pelas classes dominantes, tendo o Estado como ente regulador dessas 
ações, que são essencialmente capitalistas. Através da ideologia, as normas e leis do Estado que favorecem 
a classe dominante se apresentam como legítimas, justas, boas e válidas para todos. 

11458



 

Resta ao planejamento urbano brasileiro das nossas cidades do século XXI ultrapassar o discurso dos Planos 
Diretores. 

O Plano Diretor Urbano, ou mesmo um Plano Setorial (tipo, saneamento, transporte, 
educação, saúde etc.) de uma cidade, ou trecho dela, se constitui na materialização 
escrita/normatizada de um tipo de discurso, cujo rebatimento espacial depende de gestão, 
de poder para sua execução. Consequentemente, é um discurso sobre como o poder é, ou 
deveria ser exercido, na gestão da cidade. Portanto, remete a um “futuro desejado” e passa 
pela esfera do poder dominante, mesmo quando é supostamente atribuído ou acordado 
com a esfera dos dominados (a população). (SAMPAIO, 2012, p. 3). 

Materializado em um tipo de discurso sobre um “futuro desejado”, em sua maioria, temos Planos Diretores 
que não asseguram qualquer comprometimento, nem no âmbito político e nem no âmbito da realidade 
urbana à qual se refere. Desta maneira, em qualquer leitura consistente dos Planos Diretores atuais é possível 
perceber a fissura nas contradições entre o espaço concebido (nos Planos) e os espaços percebidos e vividos 
pela população. (SAMPAIO, 2015).   

Ademais, reduzidos a princípios que remetem a uma simples operacionalização sobre o futuro, com 
disposições tão generalizadas e indefinidas, tais Planos acabam por aparentar que dispõem sobre orientações 
para outro plano que ainda viria a ser feito.  

O abismo decorrente da separação entre o discurso da prática de nossa administração municipal e a 
desigualdade que caracteriza nossa realidade política e econômica reflete diretamente no rebatimento 
espacial das propostas contidas nos Planos Diretores. Essas propostas, para Villaça (2005), ficam a critério de 
duas categorias dominantes: 1) aquelas que cabem à prefeitura executar (em sua maioria obras de serviços, 
mas também medidas administrativas) e aquelas que cabem ao setor privado obedecer (como as de controle 
do uso e ocupação do solo, principalmente o zoneamento). As primeiras não podem ser impositivas, cabe ao 
prefeito (caso tome conhecimento delas) se há interesse em sua execução ou não. E as segundas, ao contrário 
das primeiras, referem-se à legislação contida nos planos, são compulsórias, são lei e como tal, devem ser 
cumpridas por todos. Entretanto, elas dizem respeito apenas aos problemas e interesses de uma minoria da 
população.  

Como a legislação contida nos planos garante à municipalidade muitos poderes sobre o espaço urbano, 
torna-se possível que a atuação do Estado funcione, sobretudo, criando condições para a realização e 
reprodução da sociedade capitalista dominante. Assim, as leis e os planos mantêm a cidade refém de um 
processo de troca de favores entre o Estado e aquela minoria hegemônica.  

As leis e os planos são constantemente flexibilizados em prol dos setores dominantes, fundiários e 
imobiliários. A ineficiência aparente dessas leis em relação às ações desses grupos sobre o urbano constitui 
um instrumento fundamental para o exercício arbitrário do poder, além de favorecer os interesses daqueles. 

Assim, o Estado apóia a criação de mais leis e mais planos utilizando como justificativa o discurso ideológico 
de que a existência dos mesmos é indispensável para solução dos problemas sociais. Para Maricato (2007) a 
leitura das justificavas de elaboração de novos planos no Brasil, mostra o quão ridiculamente são 
acompanhados de boas intenções. Cumprindo o papel de “plano-discurso”, destacando alguns aspectos para 
ocultar outros, tudo depende das circunstâncias e dos interesses envolvidos.  

11459



 

Através da flexibilização das leis e/ou mesmo da ilegalidade perante seus interesses, os setores imobiliários 
e fundiários mantêm com a cidade um universo muito funcional. 

A ilegalidade é, portanto funcional - para relações políticas arcaicas, para um mercado 
imobiliário restrito e especulativo, para a aplicação arbitraria da lei, de acordo com a relação 
de favor. 

Dependendo do ponto de vista, no entanto ele é muito disfuncional: para a sustentabilidade 
ambiental, para as relações democráticas e mais igualitárias, para a qualidade de vida 
urbana, para a ampliação da cidadania. A segregação territorial e todos os corolários que a 
acompanham – falta de saneamento ambiental, riscos de desmoronamentos, riscos de 
enchentes, violência – estão a ele vinculados. (MARICATO, 2007, p. 123).  

Esse universo funcional ao qual Maricato (2007) atribui as disfuncionalidades urbanas, tais como a 
segregação e os corolários que a acompanham, é amparado por um quadro jurídico e operacional onde a 
estrutura de institucionalidade do Estado ou a instrumentalidade de seu poder é hegemonizada e 
funcionalizada pelos grandes grupos dominantes 

Nota-se que os planos e as leis atuais, como construídas anteriormente, são produtos intelectuais necessários 
ao capitalismo e encontram nas cidades o lócus privilegiado para assegurar sua reprodução. O resultado é 
uma cidade fragmentada, baseada em um “[...] planejamento urbano para alguns, mercado para alguns, lei 
para alguns, modernidade para alguns, cidadania para alguns...”. (MARICATO, 2007, p. 125). 

Como as propostas do Plano Diretor ficam, basicamente, a critério da prefeitura em executar e do setor 
privado em obedecer, sobra à população a tentativa de ser incorporada nos processos participativos 
introduzidos por lei. Porém, esses processos também estão imersos no discurso ideológico dominante, que 
camufla o conceito real de participação social, impedindo sua concreta realização. 

Sobre o discurso de participação nos Planos Diretores brasileiros, fortemente entranhado no aparelho do 
Estado, Sampaio (2012, p.25, grifo do autor) coloca que 

Hoje, a utopia urbana – de controle do uso do solo – colide com a realidade virtual dos 
PDU’s. Tudo diluído no discurso da “democracia direta” (participação popular) versus uma 
crise evidente da “democracia representativa”. Processo no qual se observa o franco 
declínio da gestão urbana, pois, Prefeituras e Câmaras de Vereadores são reféns, submissos 
aos ditames do mercado imobiliário; cuja força se impõe através de representantes (eleitos) 
dentro do aparelho de estado.  

Diluídos no discurso da participação popular, observamos a realização de processos participativos apenas 
para conferir a ilusão de democracia, igualdade e justiça social às decisões políticas.  Que por sua vez, são 
tomadas sob um jogo totalmente desequilibrado de pressões, um jogo que envolve “[...] interesses 
contraditórios e consensos forjados com base em cooptação dos envolvidos, em processos discutíveis, 
antidemocráticos, que vão reduzindo o planejamento urbano oficial a uma prática discursiva e mais, 
sabidamente inócua.”. (SAMPAIO, 2010, p.48).  

A esse processo emerge a “ilusão da participação popular” (VILLAÇA, 2005), por meio dessa ilusão, do 
discurso ideológico da participação, a população se sentiria igualmente incluída nos processos decisórios 
perante o poder público e, os interesses públicos estariam, finalmente, sendo atendidos. Cabe esclarecer que 
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nessa construção ideológica da classe dominante, não é válido confundir os interesses públicos com os 
interesses de todos. Contudo, o perigo não está nessa confusão e sim, na utilização dos Planos Diretores 
como instrumento de prática do “interesse público” de modo a atender os interesses de uma pequena 
minoria.  

Sabe-se que os conflitos de interesses sociais são inerentes à sociedades com tamanha pluralidade como a 
nossa. O que se pretende é destacar o discurso ideológico como ferramenta para camuflar a desigualdade 
de poder, a discrepância entre os métodos de participação, de divulgação, de acesso à informação e às 
possibilidades de pauta dos problemas a serem levados a debate pelos diferentes setores sociais. 

Cabe ressaltar que, enquanto o Estado e a classe dominante, instrumentalizados pelos Planos Diretores, 
legislam sobre as partes “oficiais” das cidades, as classes dominadas vão produzindo o espaço urbano por 
meio de transformações “extraoficiais”, longe do alcance legal. Podemos então concluir que “[...] a produção 
do espaço urbano, embora apresente uma aparente desordem, se dá dentro de uma ordem coerente com o 
modo de produção dominante.” (REZENDE, 1982, p.20). Com o discurso do plano ordenador, o Estado 
esconde a cidade “extraoficial” ao dizer combater a paradoxal “desordem”.  Desse jeito, temos no Brasil, 
Planos Diretores como discurso ideológico, escondendo a realidade ou invés de revelá-la.  

A ERA DO NÃO PLANEJAMENTO NO PÓS- ESTATUTO DA CIDADE 

Villaça (2005) aponta que os Planos Diretores das nossas cidades podem ser dados como “superados” devido 
ao crescente descrédito em relação a eles por parte da população e até dos próprios políticos e gestores, por 
questões como: sua linguagem complexa e especializada, que restringe seu entendimento à minoria técnica; 
os níveis de abrangência dos aspectos urbanos, por eles abordados e sua total incapacidade de 
corresponderem aos discursos sobre si próprios.  

Sampaio (2010) completa que, empiricamente, os Planos Diretores, ditos globais e interdisciplinares, em que 
pese seus estudos exaustivos, carregados de diagnósticos complexos, quase sempre se equivocaram em suas 
projeções, tais como, de distribuição de renda, de descentralização do setor terciário, bem como, de impacto 
sobre o uso do solo e preservação ambiental. 

Deve-se esse equívoco à inexistência de bases confiáveis, ou à precariedade dos métodos disponíveis, ou 
ainda à aleatoriedade de algumas variáveis de difícil domínio. Enfim, o dito conhecimento interdisciplinar – 
tão reclamado e mitificado na constituição do planejamento urbano moderno –, raramente tem se 
confirmado e se demonstrado capaz de dar conta da complexidade urbana, sem reproduzir vícios, dicotomias 
e “clichês”. 

A prática do planejamento urbano no Brasil, implodido na prática do mito da interdisciplinariedade – nunca 
totalmente, é claro – passou, rapidamente, para o campo oposto: para uma fase de negação radical do 
planejamento, isto sem qualquer avaliação teórica mais consistente. (VILLAÇA, 2005). Com exceção das leis 
e instrumentos de uso e ocupação do solo, que até possuem certo empenho em sua aplicação, os 
instrumentos de planejamento urbano brasileiros vêm se tornando retóricos e desacreditados.  

Sobre a negação radical do planejamento urbano e de longo prazo, ao analisar o caso na cidade de Salvador, 
ademais da Bahia, Sampaio (2015, p. 349, grifo do autor) observa que 
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[...] se tornou rotina tomar decisões de curto prazo em franco desacordo com as diretrizes 
dos Planos Diretores. Maneira de forçar e justificar, depois da decisão tomada, o ato de 
reformular os instrumentos legais de base. Tudo feito em nome da atualização do antes dito 
“planejado”, transformando cada PDDU sempre em algo superado. Por ai se justifica a 
alcunha de era do não planejamento, equivalente a um planejamento a posteriori, derivado 
dos “atos de vontade” política, que desmoralizam todo e qualquer processo de decisão 
baseado em um mínimo de racionalidade técnica. Instaura-se na Bahia um processo, no 
qual: primeiro se decide, depois se convoca a tecnocracia militante para planejar a decisão 
tomada4. 

Na era do não planejamento, o próprio ato de decidir e posteriormente reformular a legislação ordinária, em 
nome de uma suposta atualização do Plano tornou-se uma prática corriqueira e útil a ideologia do Plano 
Diretor como solucionador dos graves problemas urbanos. O instrumento Plano Diretor passou a ser 
substituído, com vantagens óbvias, pela ideia de Projetos Urbanos, nos quais a cidade vai sendo produzida 
de acordo com as vontades dos prefeitos.  

Até as leis de zoneamento, difundidas amplamente em várias cidades brasileiras, a ponto de se tornarem 
uma das modalidades de planejamento urbano mais frequentes no Brasil, têm sido incluídas na era do não 
planejamento. Isso porque, a difusão da legislação de zoneamento tem ocorrido totalmente desvinculada 
dos Planos Diretores. Na maioria dos casos – elaboradas à margem de um Plano Diretor –, as leis de 
zoneamento até mantêm alguma eficácia, porém, essa eficácia corresponde predominantemente à parte da 
cidade produzida pelas camadas dominantes, com destaque para o setor imobiliário. Já para a sobra 
produzida pela maioria dominada, é como se as leis de zoneamento não existissem, pois, o que vigora são os 
loteamentos ilegais, irregulares e a ocupação desregrada.  

A da cidade produzida “clandestinamente” é nomeada nos Planos como Zonas Especiais de Interesse Social 
(ZEIS),  

[...] são zonas vistas por alguns teóricos, como uma espécie de ocupação contestadora, 
tanto no plano individual como na ação coletiva, ungidas de uma suposta resistência ao 
mercado formal, embora ao se tornarem zonas reguladas, aprofundem laços que ligam os 
territórios pobres à lógica maior: da produção/reprodução do espaço-forma capitalista. 
(SAMPAIO, 2015, p.346) 5.  

Na realidade, mesmo que existam instrumentos como as ZEIS, os Planos Diretores possuem como essência a 
lógica de produção e reprodução do espaço capitalista, seguindo os desmandos da classe dominante, 
assegurada pela ação do Estado. O Estatuto da Cidade até tentou uma contrapartida a essa configuração ao 
instituir a função social da propriedade e até mesmo a participação popular, mas,  

                                                           

4 Sobre os casos mais recentes em Salvador, onde primeiro foi decidido, para depois serem reformulados os instrumentos legais de 
base da decisão tomada, o autor cita em nota os projetos da ponte ligando Salvador a Itaparica, que para ele requenta a ideia do I 
Plano do CIA, o da “Linha Viva” (via privada, paralela à Avenida Paralela); e cita a demolição do Complexo Olímpico da Fonte Nova, 
em sítio tombado, reduzido a uma “Arena de Luxo” para a Copa (Itaipava Arena Fonte Nova) com a ajuda de pareceres capciosos do 
Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPHAN) e do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), etc. (SAMPAIO, 
2015, p. 345).  

5  Para maior aprofundamento e compreensão das formas urbanas, a leitura do livro “Formas Urbanas: cidade real & cidade ideal 
contribuição ao estudo urbanístico de Salvador” de Heliodório Sampaio, 2015.  
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[...] na era do não planejamento, a propriedade do solo é tratada nas leis e projetos como 
uma invariante, inquestionável, que induz um espaço concebido (no Plano Diretor) de corte 
neoliberal, cujo sentido social é sabidamente danoso, juridicamente equivocado (na forma 
e no conteúdo). A cada nova lei, se reformata o já reformatado, em artigos que são 
literalmente “renegociados” numa Câmara de Vereadores submissa ao processo, em 
colegiados compostos (via eleição) por uma maioria sabidamente descompromissada com 
o interesse coletivo. (SAMPAIO, 2015, p. 347).  

Na era do planejamento a posteriori, a prática de reformatar o já reformatado, transforma os PDDU’s 
brasileiros no que Sampaio (2015) chama de “PDDU mutante”. Proveitosamente, essa prática é facilitada 
pelas propostas contidas nos novos Planos Diretores, que se limitam ao corpo da Lei, em artigos deslocados 
de um quadro síntese de análise, diagnóstico e prognóstico da realidade local. Torna-se fácil a cada nova 
gestão ou a cada novo interesse modificar uma legislação fundamentada em um descompromisso técnico-
político. 

O “PDDU mutante” se “limita à mera divulgação da “Lei do Plano” posta na internet por vezes sem mapas 
citados, retirando-se o acesso ao Plano anterior modificado.” (op. cit., 2015, p.358). Essa divulgação da “Lei 
do Plano” acaba por produzir supostos Planos, que aparentam ser uma espécie de colagem de trechos do 
conteúdo básico instituído pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Cidade. Como consequência, 
temos Planos cheios de lacunas que nada dizem.  

Para Chauí (2012, p.1) essas lacunas são úteis ao Plano-discurso de base ideológica e para era do não 
planejamento de visto que, a ideologia ganha coerência e força porque é um discurso lacunar que não pode 
ser preenchido. Ou seja, “a coerência ideológica não é obtida malgrado as lacunas, mas, pelo contrário, 
graças a elas. Porque jamais poderá dizer tudo até o fim, a ideologia é aquele discurso no qual os termos 
ausentes garantem a suposta veracidade daquilo que está explicitamente afirmado”.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como dito, as ideias do Estado, atreladas as da classe dominante transformaram o Plano Diretor em uma 
questão especializada, de competência estritamente técnica. E que tem como eixo discursivo a substituição 
da realidade dos conflitos de interesse, inerentes da divisão da sociedade em classes, pela fala dos 
“problemas urbanos”, legitimada pelo discurso técnico. Para Sampaio (2010) esse distanciamento do Plano 
do espaço urbano concreto e dos seus problemas reais, o tornou um terreno minado, no qual a simples 
leitura de uma lei de uso do solo passou a ser coisa de experts. 

Tem-se para o pós-Estatuto, uma população ainda excluída e distante do processo decisório, e a cidade real 
que não é refletida nos Planos. O Plano Diretor torna-se um corpo estranho à população que não participou 
de sua elaboração, não o compreende e, portanto, não o reconhece como um instrumento legítimo, não 
tendo assim interesse no seu debate e em cobrar a sua implementação. 

É preciso ter em mente que os planos-discursos são fruto de diversos fatores institucionais, financeiros e até 
mesmo, técnicos, como o distanciamento crescente entre suas propostas e as possibilidades de execução 
por parte da administração pública.  
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Por meio desta análise, não se pretende aqui evitar o planejamento urbano, mas, apontar e decifrar o 
discurso do Plano Diretor, reconhecendo que ele não é uma peça puramente cientifica e técnica, ele é uma 
peça política. Porém, requer atentar que a essa natureza estritamente política acrescenta-se a 
“intencionalidade”. Trata-se, pois de uma característica que de acordo com a intenção, a ação do poder 
público tende a uma conformação segmentada, privilegiando a iniciativa isolada de indivíduos ou grupo de 
indivíduos, em detrimento dos interesses coletivos.  

Mantendo-se no nível do discurso, tais documentos materializam o abismo entre a retórica (representada 
por uma lei, um plano, um projeto) e a prática. Na realidade, não há intenção real de serem executados, visto 
que foram elaborados apenas por uma exigência burocrática, útil para viabilizar a obtenção de 
financiamentos públicos. 

A discussão desenvolvida ao longo deste artigo fornece argumentos suficientes para se concluir que o atual 
formato do Plano Diretor já não funciona, conduzindo-se a necessidade de um novo formato, que adote as 
características de um “Plano de Ação”, elaborado dentro de um espaço de debate democrático com legitima 
participação das minorias e reconhecimento dos conflitos. Pois, se se pretende contemplar a maioria da 
população e realmente construir propostas executáveis e não virtuais, é necessário que o Plano seja a 
expressão democrática da sociedade. O Plano Diretor passaria a ser um espaço de debate dos cidadãos e de 
definição de opções por uma estratégia de intervenção no território. 
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PROJETOS URBANOS E PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO DE SÃO PAULO 
DE 2014: O CASO DO EMPREENDIMENTO ‘RESERVA RAPOSO’ 

URBAN PROJECTS AND STRATEGIC DIRECTOR OF SÃO PAULO OF 2014: 
THE CASE OF THE DEVELOPMENT ‘RESERVA RAPOSO’ 

PROYECTOS URBANOS Y PLAN DIRECTOR ESTRATÉGICO DE SÃO PAULO DE 2014: 
EL CASO DEL EMPRENDIMIENTO 'RESERVA RAPOSO' 

EIXO TEMÁTICO: INSTRUMENTOS DA LEGISLAÇÃO E NORMATIVAS 

RESUMO: 
Tomando como objeto de análise o maior empreendimento imobiliário da história de São Paulo com 17.960 unidades 
habitacionais, sendo a grande maioria destinada para uso de Habitação de Interesse Social, o artigo descreverá o 
processo de tomada de decisão e escopo de trabalho da iniciativa privada para, no decorrer de suas atividades, atender 
às demandas da sociedade através das exigências do Poder Público. A descrição da pesquisa realizada e as esferas de 
interferência conjuntural do projeto indicarão as dificuldades do empreendedorismo urbano e como esta atividade é 
pressionada pelas demandas sociais difusas.  
PALAVRAS-CHAVE: Urbanismo; Plano Diretor; São Paulo; Intervenção Urbanística; Mercado Imobiliário. 

ABSTRACT: 
Taking as the object of analysis the largest real estate development in the history of São Paulo with 17,960 housing units, 
the great majority of which is destined for use of Social Interest Housing, the article will describe the decision-making 
process and scope of work of the private initiative, in the course of its activities, meet the demands of society through 
the demands of the State. The description of the research carried out and the conjunctural spheres of the project will 
indicate the difficulties of urban entrepreneurship and how this activity is pressured by diffuse social demands. 
KEYWORDS: Urbanism; Master Plan; Sao Paulo; Urban Intervention; Real Estate. 

RESUMEN: 
Tomando como objeto de análisis el mayor desarrollo inmobiliario en la historia de São Paulo con 17,960 unidades de 
vivienda, la gran mayoría de las cuales están destinadas al uso de Viviendas de Interés Social, el artículo describirá el 
proceso de toma de decisiones y el alcance del trabajo de la iniciativa privada, en el curso de sus actividades, satisface 
las demandas de la sociedad a través de las demandas del Estado. La descripción de la investigación llevada a cabo y las 
esferas coyunturales del proyecto indicarán las dificultades del emprendimiento urbano y cómo esta actividad se ve 
presionada por demandas sociales difusas. 
PALABRAS-CLAVE: Urbanism; Plan Maestro; Sao Paulo; Intervención Urbanística; Mercado inmobiliario. 
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INTRODUÇÃO 

O Plano Diretor Estratégico de 2014 (PDE 2014 – SÃO PAULO, 2014), ao ser concebido, trouxe em seu 
conteúdo uma nova proposta para a relação entre poder público e iniciativa privada para a construção da 
cidade de São Paulo. A produção urbana passou a ser regulamentada de forma mais ostensiva pela esfera 
municipal, limitando o protagonismo da iniciativa privada em prol de um urbanismo mais inclusivo.  

O mercado continuou como um agente importante do processo, mas apenas como investidor do ambiente 
construído e não mais como idealizador do espaço coletivo.  o PDE 2014 incorporou elementos importantes 
do Estatuto da Cidade de 2001 (BRASIL, 2001), uma demanda antiga das entidades de classe ligadas ao bem-
estar urbano, incorporando tônicas fundamentais, como à função social da cidade, função social da 
propriedade urbana e o direito à cidade, entre outros. 

Para expor os instrumentos urbanos novos de forma mais clara, o PDE 2014 foi revisado em 2015, 
adicionando ao texto diversos diagramas e perspectivas isométricas explicativas, materializando as leis e os 
instrumentos. Tal inovação era uma demanda antiga da academia para democratizar o entendimento do 
Plano Diretor a toda a sociedade, foi debatida em diversas pesquisas, como na tese de doutorado “Da norma 
à forma: Urbanismo contemporâneo e a Materialização da cidade” (BARBOSA, 2016) de Eliana Rosa de 
Queiroz Barbosa.  

Os diagramas espaciais propostos na revisão do PDE 2014 funcionam como linhas gerais que auxiliam o 
entendimento e direcionam para a melhoria da produção urbana, mas que não conseguem abranger a 
totalidade dos casos práticos.  Isso porque, como a maioria das cidades, São Paulo é um ambiente 
caracterizado por distinto cenários urbanos, constituídos por topografias acidentadas, traçados irregulares e 
volumes e densidades distintos. Locais diferentes dos ambientes hipotéticos ilustrados no PDE 2014.  

Na cidade real, existente, a sua complexidade entre fatores e agentes remontam às soluções que não estão 
só sujeitas a marcos estruturantes, como um Plano Diretor, mas às questões conjunturais do momento de 
aplicação destes reguladores. 

Neste sentido, os autores elencaram um empreendimento imobiliário para análise que apresentasse um nível 
de complexidade que permitisse a análise crítica mais apurada sobre a relação do Estado como 
desenvolvedor de marcos regulatórios e aplicador dos mesmos, usando sua primazia para garantir o acesso 
de todos os cidadãos a direitos iguais através de um Estado de Direito e o processo complexo que a iniciativa 
privada tem que seguir para adequar sua produção primária às demandas de interesse público. 

Este artigo tratará da relação entre PDE 2014 e a implantação do Reserva Raposo, o maior projeto urbano da 
história de São Paulo até então, iniciado em dezembro de 2017, contando com 17.960 unidades 
habitacionais, sendo quase inteiramente direcionado para Habitação de Interesse Social (HIS).  

A primeira parte deste artigo irá descrever o processo de licenciamento para este empreendimento seguindo 
todas os marcos regulatórios envolvidos e contrapartidas demandadas. A segunda parte descreverá as 
principais características do empreendimento. No terceiro capítulo, será descrito a interferência que este 
empreendimento está projetando na área original. Na quarta parte será analisada sua relação e atendimento 
ao PDE 2014, principal marco regulador vigente no município. 
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1. A origem e o processo

O valor dos bens nunca se altera a não ser que se empregue uma maior ou menor 
quantidade de trabalho na sua produção. (RICARDO, 2001, p. 59)   

A incorporadora e construtora do Reserva Raposo é o grupo econômico de controle familiar atuante na 
construção civil e no desenvolvimento imobiliário da cidade de São Paulo há mais de 25 anos, experiência 
que foi imprescindível no processo de licenciamento do referido empreendimento, ocorrendo em tempo 
mais curto se comparado com o prazo de outros empreendimentos de menor porte no mesmo município. 

O projeto era uma prioridade, como apontado pelo presidente do grupo que: 

Compramos e iniciamos o processo de licenciamento em 2015 após a aprovação do PDE 
2014. Nossa premência era ser o primeiro grande empreendimento da cidade que validasse 
as intenções de transformação urbana deste novo PDE. Queríamos ser o exemplo. (REZEK, 
2018)   

Para aprovação do projeto, a empresa passou por um complexo processo de licenciamento do munícipio 
para um projeto desta escala. 

No ano de 2015, ano de aquisição da área, obteve: 

(1) teve a emissão da certidão de diretrizes para loteamento emitido pelo departamento de
Parcelamento do Solo e Habitação de Interesse Social (PARHIS) no município de São Paulo;

(2) emissão do parecer favorável para o Plano de Intervenção para áreas contaminadas emitido pela
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), e;

(3) manifestação oficial da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para atendimento de demanda para
futuras Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Já em 2016, o processo de licenciamento dirigiu a demanda e os empreendedores obtiveram: 

(4) emissão da certidão de conformidade de loteamento emitido pelo PARHIS;
(5) emissão do parecer favorável para o Plano de Intervenção para áreas contaminadas emitido pelo

Departamento de Controle de Qualidade Ambiental (DECONT) do município de São Paulo;
(6) laudo de descaracterização nascentes na área desenvolvido pelo Instituto Geográfico e Cartográfico

(IGC);
(7) emissão e assinatura do certificado do Grupo de Aprovações de Projetos Habitacionais (GRAPROHAB)

do estado de São Paulo, formado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(SABESP), pela Empresa de Planejamento do Governo do Estado de São Paulo (EMPLASA), pelo
Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE), pela Secretaria de
Habitação (SH) e pela CETESB.
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(8) parecer positivo do DECONT para o Relatório de Impacto de Meio Ambiente (RIMA – WALM, 2015)
então desenvolvido;

(9) parecer positivo do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CADES)
para o RIMA então desenvolvido;

(10) emissão da Licença Ambiental Prévia (LAP) pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
(SVMA) e pelo DECONT;

(11) manifestação oficial da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para atendimento de demanda para
futuros Centros de Educação Infantil (CEI) e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI);

(12) manifestação oficial da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS);
(13) assinatura do Termo de Compensação Ambiental (TCA) junto ao Departamento de parques e Áreas

Verdes (DEPAVE) e ao SVMA, ambos do município de São Paulo;
(14) parecer positivo da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMT), gerado em conjunto pela

Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a São Paulo Transportes (SPTrans);
(15) aprovação de um Decreto de Utilidade Pública (DUP) específico desapropriando parte da

propriedade dos empreendedores para futura construção de terminal rodoviário para a região, que
será bancada por esta iniciativa privada (SÃO PAULO, 2016a);

(16) emissão do Alvará de Aprovação do Loteamento emitido pelo PARHIS, e;
(17) para obtenção deste último documento foi obrigatória a assinatura de um acordo de cooperação

com a Secretaria de Habitação (SEHAB) do município que os empreendedores se comprometeram a
destinar 1.576 unidades habitacionais para direcionamento de comercialização e uso para Habitação
de Interesse Social “nível 1” (HIS-1), que o PDE 2014 direciona para famílias com faixas de renda de
até 3 salários mínimos.

Em 2017 os empreendedores continuaram atendendo às demandas dos órgãos públicos, realizando a 
obtenção de: 

(18) emissão da primeira fase Licença Ambiental Instalação (LAI) pela SVMA e pelo DECONT;
(19) formalização e execução para cumprimento do DUP específico desapropriando parte da propriedade

dos empreendedores para futura construção de terminal rodoviário para a região (SÃO PAULO,
2016b);

(20) aprovação do Projeto de Compensação Ambiental (PCA) junto à SVMA e ao DECONT;
(21) aprovação de acesso e projeto funcional para a Rodovia Raposo Tavares junto ao Departamento de

Estradas de Rodagem (DER);
(22) manifestação Policia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo;
(23) emissão do Alvará de Execução do empreendimento HIS emitido pelo PARHIS, totalizando 15.684

unidades habitacionais;
(24) emissão do termo de vistoria Ambiental da Policia Militar do Estado de São Paulo, e;
(25) registro da incorporação na matrícula do imóvel junto ao 18º Registro de Imóveis.

Após passar por 25 etapas e instancias distintas de aprovação em menos de 3 anos para licenciamento do 
referido empreendimento, vale observar que para regularização do projeto foram obrigados a envolver 22 
departamentos, entre os municipais, estaduais e autarquias de natureza distintas, sem considerar ainda a 
Câmara de Vereadores de São Paulo (SÃO PAULO, 2016a e 2016b) e o Cartório de Imóveis da região. 
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Enfim, em 2018 ainda, foram obrigados a recolher a manifestação da Prefeitura Município de Osasco quanto 
aos limites territoriais, emitido pela Secretaria de Justiça desta. De certo que um empreendimento que exigiu 
tamanho envolvimento de instancias públicas distintas se deve em função de sua escala e complexidade. 

No próximo capítulo, descreveremos algumas de suas principais características. 

2. O empreendimento

“É necessário que não haja nem paixões nem preconceito nos negócios do Estado; a única 
paixão permitida é a do bem público.”  Rei Frederico, o Grande 

Em um terreno original bruto de 450.505m² integralmente regrados pelo zoneamento de Zonas Especial de 
Interesse Social nível 2 e 5 (ZEIS-2 e ZEIS-5) – como será descrito mais adiante neste artigo – foi projetado 
um loteamento com 236.570,34m² de área passível desenvolvimento imobiliário direto pelos 
empreendimentos, aproximadamente 53% do total. 

Esta diferença se deve à legislação brasileira que mais interfere nas possibilidades de projetos em escala 
urbana e que é pouco observada pelas bibliografias de urbanismo brasileira em geral, a Lei nº 6.766 de 1979 
(BRASIL, 1979), denominada de Lei Lehmann.  

Esta lei estabelece, em suma, que o empreendedor que pretende desenvolver imobiliariamente uma 
determinada gleba deve reservar um percentual mínimo de área de circulação, áreas verdes e para uso 
institucional público como a legislação de cada Estado e Município. No caso de São Paulo, este número ser 
aproxima de 40% de doação para estes fins.  

No caso do empreendimento estudado, foi doado aproximadamente 7% a mais do que o necessário para 
viabilização do mesmo, tendo sido doados 95.104,74m² para execução de novas ruas e avenidas, 
82.504,11m² para manutenção das principais áreas verdes existentes e criação de novas e 36.325,81m² de 
novas áreas institucionais. Na sequência, algumas imagens eletrônicas que ilustram o empreendimento para 
o público consumidor.
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Imagem 01. Perspectiva eletrônica das vias públicas do empreendimento. 

Fonte: Site do empreendedor (Rezek, 2018). 

Imagem 02. Perspectiva de parte dos edifícios e de equipamentos públicos. 

Fonte: Site do empreendedor (Rezek, 2018). 
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Imagem 03. Perspectiva de parte dos edifícios e de equipamentos públicos. 

Fonte: Site do empreendedor (Rezek, 2018). 

Não obstante os empreendedores passarem por uma longa liturgia de aprovação para licenciamento do 
projeto e reservar os percentuais de áreas de doação acima dos exigidos em lei, foram obrigados a se 
comprometerem na execução integral das áreas de infraestruturas e equipamentos públicos a serem 
implantados nas áreas institucionais. 

Estão inclusas entre as obras exigidas: 

(a) uma ligação nova de rede coletora de esgoto com 3 quilómetros lineares até a área; 
(b) nova rede de adução de água do Município de Osasco (ligação Bela Vista Conceição) também com 

mais de 3 quilómetros lineares até a área;    
(c) nova rede de adução de água do Município de São Paulo (ligação Raposo Tavares) com 2,5 

quilómetros lineares até a área; 
(d) novo reservatório de água com 9.000m² para a região; 
(e) toda a rede de iluminação para o empreendimento enterrada, somando mais de 4,5 quilómetros de 

tubulações; 
(f) 6 creches (CEI’s) integralmente equipadas para funcionamento, somando 5.756m² de área 

construída; 
(g) 1 CEMEI integralmente equipada para funcionamento, somando 3.419m² de área construída;  
(h) 2 UBS’s integralmente equipadas para funcionamento, somando 2.567m² de área construída; 
(i) 2 parques públicos integralmente equipados para funcionamento, somando 82.504m² de área 

construída; 
(j) 1 Centro Dia (equipamento público destinado à Secretaria de Assistência Social) integralmente 

equipado para funcionamento, somando 883m² de área construída; 
(k) 1 Biblioteca com auditório público integralmente equipado para funcionamento, somando 1.900m² 

de área construída; 
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(l) Melhorias diversas no curso da Rodovia Raposo Tavares; 
(m) Execução de viaduto sobre a Rodovia Raposo Tavares; 
(n) Construção e entrega de posto policial para a Polícia Militar Rodoviária, e; 
(o) Construção e entrega de um novo terminal rodoviário para a região. 

Na Imagem 04 a seguir, segue peça gráfica com a posição dos principais equipamentos públicos concebidos 
na implantação do empreendimento.  

 

Imagem 04. Localização dos principais equipamentos públicos projetados sobre a implantação. 
Fonte: WALM (2015, p. 34) 

Em troca destas demandas para estruturação da máquina do Estado para atender à futura demanda, foi 
concedido aos empreendedores a aprovação de 58.000m² de lojas comerciais (com o uso da fachada ativa) 
e 17.960 unidades habitacionais, que se dividem em 1.576 apartamentos para HIS-1 de 49m² cada, 10.256 
apartamentos para HIS-2 de 45 e 46m² cada, 3.852 apartamentos para HMP de 50 e 60m² cada e 2.276 
apartamentos sem restrição de venda para determinadas faixas de renda. 

Neste contexto, os empreendedores desenvolveram um projeto em escala urbana que integrasse todos os 
pontos exigidos pelo Poder Público e seu produto imobiliário, sem deixar de ponderar a complexidade de sua 
implantação no território. 
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3. Sobre a área que recebeu o empreendimento

Precedendo a todas as leis estão as da natureza, assim nomeadas porque derivam 
unicamente da constituição de nosso ser. (MONTESQUIEU, 2004, p. 47)   

O crescimento urbano afeta diretamente o meio-ambiente em que está inserido. E a construção civil é o 

principal agente do processo de transformações da cidade. Hoje, é impensável planejar a expansão dos 

municípios sem considerar o impacto ambiental, isto é a geração de resíduos sólidos, consumo de recursos 

energéticos, manutenção de áreas verdes, o emprego de materiais e a geração de insumos poluentes. 

Nas últimas décadas, necessidade de conservação do meio-ambiente demandou ações sérias de entidades 

públicas e privadas, tanto no âmbito nacional como internacional. Em 2000, o Governo Federal do Brasil de 

um importante passo nessa direção, publicando a lei nº 9985, que estabelece o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza (BRASIL, 2000). Uma legislação que possibilitou a manutenção de áreas 

ambientais importantes.  

Neste trecho da referida lei é apresentado parte do texto que garante legalmente a proteção de perímetros 

ambientais sobre 

espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual 
se aplicam garantias adequadas de proteção da lei. (BRASIL, 2000, art. 1º, inciso I). 

 As leis publicadas em prol da conservação do meio-ambiente e a demanda constante da sociedade para 

meios mais sustentáveis de vida, tendem a alterar o modo de construir. Os projetos urbanos contemporâneos 

devem buscar o alinhamento com políticas ambientais direcionadas ao bem-estar público e à manutenção 

dos recursos primordiais para a conservação da vida.  

O Reserva Raposo foi projetado em tal contexto de retomada dos valores ambientais. Implantado em um 

terreno repleto de espécies vegetais nativas, foi necessário a demarcação de perímetros de proteção, 

denominadas Área de Preservação Permanente (APP), que visaram garantir a perpetuação da flora e da 

fauna, como ponderado no Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 

Os estudos ambientais elaborados para a implantação do Reserva Raposo abrangeram a conservação das 

áreas verdes, e o impacto que poderia ser causado na fauna e na flora da região por relação direta ou indireta 

da construção do projeto.  A análise consistiu no aprofundamento dos métodos de impacto do 

empreendimento na fase de licenciamento, que foram desenvolvidos e pontuados no RIMA, como estão 

apontadas na Imagem 05. 
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Imagem 05. Áreas de influências de meio físico e biótico com o perímetro do empreendimento em vermelho. 

Fonte: WALM (2015, p. 11) 

 

Por meio do RIMA, foi possível constatar uma significativa parcela de vegetação nativa, que somadas a outras 

áreas significativas da região, como o Parque Esporte para Todos e a Reserva Florestal do Instituto de 

Biociências da Universidade de São Paulo (IB-USP), totalizaram 428,8 hectares de vegetação, o que justificou 

a necessidade de um manejo consciente e regulamentado da mata existente. 

 

O levantamento da área possibilitou a organização de seis classe existentes de vegetação, como apontado 
na Imagem 06. 
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Imagem 06. Áreas de influência com classificação de vegetação existente. 

Fonte: WALM (2015, p. 25) 

 

Parte desse trabalho é apresentado no relatório de registro fotográfico da biosfera local com imagens 

apresentam trechos da mata nativa existentes no terreno do Reserva Raposo.  
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Imagem 07. Fotos do local. 

Fonte: WALM (2015, p. 17)

Imagem 08. Fotos do local. 

Fonte: WALM (2015, p. 26)
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Imagem 09. Fotos do local. 

Fonte: WALM (2015, p. 26) 
 

Tais análises de impacto permite formar indicadores que ajudam a qualificar o espaço por meio de suas 

características e sua área de abrangência, permitindo desenvolver um processo sistemático das áreas de ação 

e impacto quaisquer sejam suas dimensões. 

A complexidade de tais indicadores consiste em interpretar o conjunto de fluxos e dinâmicas que compõem 

a área de intervenção e não somente uma localidade ou aspecto de esfera ambiental como estático. 

Um aspecto fundamental ao debate sustentabilidade, a pedagogia, se desdobra mediante análise de tal 

objeto. Suas dimensões e relevância para o espaço urbano induzem ao debate e às provisões técnicas da 

comunicação plena entre os diversos agentes produtores deste espaço. 

Dadas algumas circunstâncias particulares como: A relação de áreas desocupadas destinadas a Zonas 

Especiais de Interesse Social aliadas às circunstâncias de divisa municipal (Indicativo de uma legislação que 

permite mais de uma interpretação), induzem a uma cartografia de parâmetros cuja didática está voltada à 

orientação crítica sobre os aspectos ambientais como o Conselho nacional de Meio Ambiente (CONAMA). 

Se considerarmos esta interpretação de dinâmicas ambientais no âmbito de gestões capituladas, Godard 

afirma que  

A gestão da água, por exemplo, poderia ser realizada na escala das grandes bacias 
hidrográficas, dos rios e dos lençóis freáticos. A gestão das florestas poderia ser 
empreendida essencialmente na escala dos maciços florestais.  Por sua vez a gestão dos 
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solos agricultáveis implicaria ao mesmo tempo os níveis mais elevados e os níveis inferiores 
de gestão, alcançando até mesmo os limites das explorações agrícolas ou de parte deles. 
(GODARD, 1997, p. 239) 

Hoje deve-se ser discriminada a relação das formas de produção e a interação homem-ambiente natural. No 

entanto, a busca da preservação ambiental e seu ciclo natural devem ser usados como parâmetros de análise 

para a qualidade dos empreendimentos que vem receber. 

Segundo Wirth, quando critica a falta de integração de soluções conciliatórias entres as esferas de 

problemáticas 

A falta de coincidência entre 1) áreas naturais (que se definem pela amplitude de funções 
reais e que estão constantemente em transformação) e 2) áreas administrativas (que se 
definem por lei e são relativamente estáticas) interessa particularmente à organização e ao 
planejamento da comunidade. A área de organização e planejamento da comunidade deve 
coincidir aproximadamente com a área sobre a qual se estendem os fenômenos a serem 
organizados ou planejados, para evitar confusão e ineficácia. (WIRTH, 1970, p. 70) 

O Reserva Raposo, atendendo às diretrizes do plano municipal, dimensiona-se em uma área de 450.505m², 

escala de propriedade que tornam a esfera ambiental e as questões sustentáveis tônicas para seu 

desenvolvimento e, mais do que isso, através de um projeto urbano com teor qualitativo, torna-se 

ferramentas fundamentais para a análise da qualidade deste espaço construído e seu impacto mediante 

implantação e desdobramento.  

4. Sobre os planos do Poder Público para esta área, antes da ação da iniciativa privada.

Assim penso nas instituições sábias e sagradas de Utopia, onde um mínimo de leis assegura 
um máximo de eficiência, e onde o reconhecimento do mérito individual vem somar-se a 
uma prosperidade igual a todos. (MORE, 1999, p. 65)   

Em seu significado, a palavra ‘plano’ sugere a algo cuja superfície é lisa, sem desigualdades de nível e que se 
caracteriza por sua simplicidade. 

O PDE 2014, no decorrer de seus 392 artigos, 11 mapas e 14 quadros anexos, concebeu novas 8 macrozonas 
de ocupação no município, afirmando a ponderação do ambiente existente e direcionando a produção 
imobiliária formal em vista da função social da cidade e do solo urbano. 

A Imagem 10 demonstra a escala da área frente a região que está inserida e as macrozonas municipais. 
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Imagem 10. Localização do empreendimento referido sobre a marcação de macrozonas do PDE 2014.              
Fonte: WALM (2015, p. 38) 

Também podemos observar nestas peças gráficas que esta propriedade foi destinada pela municipalidade 
para ser ter dois diferentes “macroáreas”: parte o de controle e qualificação urbana e ambiental e, outra 
parte, redução de da vulnerabilidade urbana e recuperação ambiental. 

Sobre a “macroárea” de Redução da Vulnerabilidade e Recuperação Ambiental, o PDE 2014 pontua que, por 
deter em si altos índices de vulnerabilidade socioambiental e baixo desenvolvimento humano, deve ponderar 
em sua ocupação 

III – construção de habitação de Interesse social para assentamento de populações 
moradoras de área de risco (...) 
V – melhoria e complementação do sistema de mobilidade com a integração entre os 
sistemas de transporte coletivo, viário, cicloviário e de circulação de pedestres (...) 
XI – Incentivar usos não residenciais nos eixos de estruturação da transformação urbana e 
nas centralidades de bairro, visando gerar empregos e reduzir a distância entre moradia e 
trabalho (SÃO PAULO, 2014, Artigo 18, Parágrafo 2º, 2014) 

Em complemento, a “macroárea” de Controle e Qualificação Urbana e Ambiental é pontuada pelo mesmo 
PDE 2014 como tendo como alguns dos seus objetivos 

I – melhoria das condições urbanísticas e ambientais dos bairros existentes com oferta 
adequada de serviços, equipamentos e infraestruturas (...) 
VI – melhoria e complementação do sistema de mobilidade com a integração entre os 
sistemas de transporte coletivo, viário, cicloviário e de circulação de pedestres (SÃO PAULO, 
2014, Artigo 18, Parágrafo 2º, 2014) 
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Ambíguo à estas destinações, a Imagem 09 abaixo de aponta o mesmo perímetro com útil á sociedade para 
o uso de Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), parte como ZEIS-2 e parte como ZEIS-5.

Imagem 11: Localização do empreendimento referido sobre a marcação de Classes de Zoneamento Urbano do PDE 2014.
Fonte: WALM (2015, p. 43) 

As ZEIS-2 têm como caracterização de uso, segundo o PDE 2014, como 

Áreas caracterizadas por glebas ou lotes não edificados ou subutilizados, adequados à 
urbanização e onde haja interesse públicos ou privado em produzir Empreendimentos de 
Habitação de Interesse Social. (SÃO PAULO, 2014, Artigo 45, Inciso III, 2014) 

Em complemento, as ZEIS-5 têm como destino de uso demarcado, no mesmo PDE 2014, sendo 

Lotes ou conjunto de lotes, preferencialmente vazios ou subutilizados, situados em áreas 
dotadas de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas, onde haja interesse provado 
em produzir empreendimentos habitacionais de mercado popular e de interesse social. 
(SÃO PAULO, 2014, Artigo 45, Inciso V, 2014) 

Esta leitura aparente de usos distintos em entre as macrozonas e as ZEIS, não foi impeditivo para o Grupo 
Rezek adquirir a área para desenvolvimento imobiliário contido dentro destas diversas premissas, 
concatenadas. 
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O empreendimento estudado denominado pelos empreendedores como Reserva Raposo é um projeto de 
uso misto composto de construções residenciais, comerciais e equipamentos urbanos, localizado na 
extremidade Oeste da cidade de São Paulo, à altura do quilómetro 18,5 da Rodovia Raposo Tavares, fazendo 
o terreno divisa com a cidade de Osasco, em um importante ponto de conexão que próximo à Avenida Escola 
Politécnica e o Rodoanel Mario Covas, como apresentado na Imagem 12. 

 

 
Imagem 12. Croqui eletrônicos de localizção do empreendimento com marcação das principais vias de acesso. 

Fonte: WALM (2015, p. 45) 

 

Segundo o Plano Diretor do Município de São Paulo as únicas intervenções previstas para a imediação da 
área do empreendimento são dois corredores municipais e um modal ainda a ser definido. Os corredores a 
serem implantados em 2016 ramificariam a partir da um terminal planejado para o ano de 2025, implantado 
nas proximidades da Rodovia Raposo Tavares.  

O primeiro, seguiria o eixo da Av. Escola Politécnica/Jaguaré/Av. Queirós Filho, realizando a travessia sobre 
a ponte do Jaguaré, integrando a região do empreendimento ao Centro Expandido de São Paulo nas 
imediações da Vila Leopoldina. O segundo corredor, partiria do mesmo terminal, seguindo o eixo da Rodovia 
Raposo Tavares, até a intersecção da Rua Alvarenga, complementando o corredor municipal existente, que 
transpõe o Rio Pinheiros através da Ponte Eusébio Matoso e Bernardo Goldfarb. 

Com relação às intervenções nas vias no entorno do empreendimento, o PDE não indica nenhuma 
intervenção significativa nas proximidades do empreendimento assim como para o Distrito do Raposo 
Tavares. A única exceção identificada, está na AII, sendo um melhoramento no eixo da Av. Prof. Francisco 
Morato entre as proximidades do Pátio Vila Sônia da Linha 4 – Amarela, estendendo-se até a Estrada do 
Campo Limpo. A figura 8-5 apresenta as ações prioritárias para o Sistema Viário previstos no PDE do 
município.  
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Como já pontuado, o terreno no qual o projeto foi desenvolvido é uma ZEIS e, segundo o PDE 2014, o escopo 
de sua ocupação é a construção de Habitação de Interesse Social (HIS), Habitação Mercado Popular (HMP), 
equipamentos de saúde, de educação, áreas comerciais e o desenvolvimento do espaço público. 

O CA (coeficiente de aproveitamento) do projeto é próximo de quatro, o que indica uma alta densidade de 
ocupação. O adensamento do espaço proverá benefícios diretos à cidade e aos moradores da região, como 
aproveitar ao máximo o investimento na infraestrutura local e a facilidade de transporte. 

Imagem 13. À esquerda, planta baixa de trecho da proposta de fachadas ativas do Conjunto Reserva Raposo. À direita a cima, perspectiva 
ilustrativa da solução arquitetônica. À direita abaixo, posição das fachadas ativas na implantação total do empreendimento. 

Fonte: WALM (2015, p. 25) 

A integração de usos é uma estratégia do PDE 2014 para melhorar a qualidade de vida dos moradores de São 
Paulo. Segundo este, tal ação reduz a necessidade de uso de transporte público ou particular para atividades 
cotidianas, como pequenas compras e deslocamentos às creches e escolas. Além disso, são propostas formas 
de deslocamentos distintas, como ciclovias e amplos passeios públicos. 

É possível constatar no Reserva Raposo a alteração urbana proposta pelo PDE 2014 através da integração de 
usos e a valorização dos passeios públicos, incluindo o projeto do mobiliário urbano, do paisagismo e da 
acessibilidade aos portadores de mobilidade reduzida, apresentam uma ideia de cidade mais inteligente, 
distinta dos projetos anteriores, compostos por grandes condomínios de uso exclusivamente residencial 
desconectados da malha. 

A implantação de um grande projeto urbano, como o Reserva Raposo, gera uma série de consequências além 
da própria construção do conjunto. Na esfera socioeconômica é preciso considerar fatores indiretos como a 
comunicação com os novos moradores e com a população existente no entorno, além dos efeitos diretos na 
infraestrutura da cidade como transporte e meio-ambiente. 
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Para a efetivação do Reserva Raposo, foi criado um Programa de Comunicação e Mobilização Social com o 
intuito de estabelecer uma via de diálogo com a população. Em tal escopo, um dos principais desafios foi 
evitar que informações equivocadas circulem na população local, pois a notícia da construção de um 
empreendimento de Habitação de Interesse Social (HIS) cria uma expectativa na população a ser atendida. 

Considerações finais 

O que pode ser denominado como o maior lançamento imobiliário da história da cidade São Paulo, o 
empreendimento Reserva Raposo despertou interesse dos autores por se tratar de um empreendimento em 
escala urbana na segunda maior metrópole do mundo e sem divulgação de um apoio público à iniciativa dos 
empreendedores. 

Em uma leitura primária, poderia ser um exemplo de severa crítica em diversas esferas de intervenção, como 
a ambiental e a social, por exemplo. 

Contudo o desenvolvimento da pesquisa, a transparência do grupo no acesso a fontes primárias de pesquisas 
e o entendimento da linha condutora do processo de tomada de decisão dos incorporadores, ilustrada por 
um objeto de estudo de grande escala, evidenciou um caso exemplar de dificuldade da iniciativa privada do 
desenvolvimento de suas atividades que deve ser aprofundado pela academia. 

Este artigo não pontua todas as informações levantadas, documentos acessados e, principalmente, não 
pretende se posicionar de modo resoluto em uma solução à dicotomia de interesses entre o Poder Público e 
a iniciativa privada, principalmente no âmbito do desenvolvimento urbano. 

Contudo, o que nossa pesquisa pontuou que tudo que foi inquerido ou demandado pelo Estado foi feito, 
sejam condições regulamentadas ou mitigadoras. Não há documentos que provem que algo foi negado. 

Mesmo assim, após a comercialização de mais de 1.000 unidades destinadas para famílias com faixas de 
renda entre 0 e 6 salários mínimos, entre o início das vendas na segunda quinzena de dezembro de 2017 e 
meados de fevereiro de 2018, houve uma liminar judicial para suspensão da comercialização até aferimento 
se parte da área estava inclusa dentro do Município de Osasco. 

Ainda considerando todo o processo de licenciamento pontuado no primeiro capítulo deste artigo, a natureza 
de uso do projeto urbano descrito na segunda parte, a preservação ambiental – na medida do possível, 
considerando a magnitude da intervenção – descrito no terceiro capítulo e o atendimento às principais 
demandas estratégicas na municipalidade refletidas no conteúdo do PDE 2014, pontuadas na última parte, 
fica a questão: o que mais o Estado quer? 

Os pontos de contrapartida exigidos e atendidos vão além da demanda usual como, por exemplo, a exigência 
de a iniciativa privada arcar em construir postos da Polícia Federal em rodovias. 

A síntese que vale o debate e a reflexão é a dicotomia produtiva entre o Estado e a iniciativa privada que, 
possivelmente, sempre será um enigma, em qualquer estrutura ou conjuntura que estejam inseridos. 
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De um lado, em um “Estado de Direito”, que o Estado deve zelar para que todos os seus cidadãos tenham 
acesso homogêneo aos direitos não importando, por exemplo, a boa-fé coletiva do cidadão ou a natureza de 
suas intenções. 

De outro, uma iniciativa privada que visa essencialmente obter lucros para a manutenção de seu acesso à 
capacidade produtiva, prezando, de modo seminal, à eficiência de recursos, sejam eles recursos humanos, 
de tempo, capital etc. E também, ainda, sem ponderarmos a boa-fé coletiva e intenções de sua atividade. 

Se na teoria a descrição transparece atividades concorrentes e incompatíveis, na prática, o debate formado 
pelo movimento pendular destes agentes compõe a produção humana e, no caso deste artigo, na produção 
econômica e imobiliária, nos restando trabalhar intelectual e operacionalmente para que a sociedade tenha 
um metrônomo produtivo mais célere e, mais importante que isso, procurem zelar pelo escopo de suas 
atividades sem perder o tom com o outro interlocutor.  
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DINÂMICAS URBANAS CONTEMPORÂNEAS: DESAFIOS DA EFICÁCIA 

SOCIAL DAS NORMAS NOS ESPAÇOS DE VULNERABILIDADE

As populações vulneráveis sofrem os efeitos do processo de globalização com a uniformização de tudo e de 
todos, e, também enfrentam as tensões fruto das exigências do mercado, da incerteza, das rupturas dos 
princípios e tradições. Ao mesmo tempo, a contínua fragmentação é uma das características mais fortes da 
cidade contemporânea que perpassa as várias dimensões e concentra seus impactos na questão urbana. Este 
duplo movimento da cidade contemporânea constitui relevante foco para a compreensão das dinâmicas 
territoriais atuais em relação ao cumprimento da efetividade dos direitos sociais, que se refletem em suas 
normas e instrumentos reguladores como os meios jurídico-urbanísticos para o alcance do Direito à cidade1.  

Nessa perspectiva, da compreensão das atuais dinâmicas territoriais e dos desafios da eficácia social da 
norma em espaços de vulnerabilidade2, adotamos a abordagem interdisciplinar jurídico-urbanística, já que 
os impasses gerados no âmbito urbano, local e regional, exigem a promoção do diálogo entre campos 
disciplinares distintos, permitindo, não só, a articulação de distintos aportes teóricos, mas principalmente 
uma visão plural no sentido da compreensão dos conflitos.  

No campo do Direito Urbanístico, a incidência da norma ganha no espaço uma dimensão ampla e diferenciada 
em relação aos demais campos do Direito, uma vez que a possibilidade real e possível da mudança da 
paisagem urbana e de suas formas a partir da alteração da legislação urbanística está limitada pela própria 
paisagem urbana presente. Assim, a efetividade da norma não alcança de imediato os resultados esperados, 
pois nesse campo a transformação da paisagem urbana depende da reiterada aplicação da nova norma, ou 
seja, da eficácia social da norma. 

Sob esses princípios, o objetivo desse Simpósio Temático é promover o diálogo entre esses campos de 
saberes, na perspectiva do Direito à cidade e com foco nos espaços de vulnerabilidade frutos da dinâmica 
territorial urbana contemporânea, trazendo reflexões e questionamentos sobre os desafios da eficácia social 
da norma urbanística nesses contextos. Esse debate será desenvolvido a partir de abordagens diversas: crítica 
dos retrocessos causados pela nova lei sobre regularização fundiária; abordagem teórica da relação entre 
justiça ambiental e vulnerabilidade nas cidades; análise sobre as normas preservacionistas no âmbito cultural 
urbano em contextos de desigualdade; crítica às transformações e impactos urbanos motivados pelos 
megaeventos no Rio de Janeiro; reflexão sobre o planejamento urbano e invisibilização do espaço rural em 
Planos Diretores, em Nova Iguaçu/RJ.  O diálogo entre o Urbanismo e o Direito atinge, assim, um marco 
temático e institucional representativo de estudos que compreendem contextos de vulnerabilidades. 

O artigo “Análise de Construções Normativas a partir da Lei 13.465/2017: do Processo Histórico de 
Constituição de Direitos à Atual Conjuntura de Retrocessos” aborda a construção de direitos de cidadania no 
Brasil, legitimado por movimentos de mobilização social, e, especificamente no que se refere à política 

1 Sobre o conceito de Direito à cidade ver LEFEBVRE (2004), CAVALLAZZI (2008), HARVEY (2012). 

2 A Carta Mundial pelo Direito à Cidade, documento produzido no Fórum Social das Américas (Quito, julho de 2004), no Fórum 
Mundial Urbano (Barcelona, setembro de 2004) e no V Fórum Social Mundial (Porto Alegre, janeiro de 2005), define a situação de 
vulnerabilidade de pessoas e grupos, considerando vulneráveis as pessoas e grupos em situação de pobreza, em risco ambiental 
(ameaçados por desastres naturais), vítimas de violência, com incapacidades, migrantes forçados, refugiados e todo grupo que, 
segundo a realidade de cada cidade, esteja em situação de desvantagem em relação aos demais habitantes. 
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urbana, que se consolida no Estatuto da Cidade, mesmo com contradições, representou avanços como 
microssistema que estabelece princípios e diretrizes para os Planos Diretores municipais. Não obstante, 
ressalta o momento de retrocessos atual, exemplificando com a aprovação da Lei 13.465/2017, que abre 
novas fronteiras para a vulnerabilização de coletivos, espaços e contextos. 

O texto “O Combate à Vulnerabilidade a partir da Justiça Ambiental: uma Possibilidade para Intervenção na 
Cidade”, traz conceitos da perspectiva ambiental para a realidade urbana, não dissociando cidade e meio 
ambiente. Assim, termos como vulnerabilidade, sociedade de risco, justiça ambiental, direito à cidade, são 
abordados, tomando como base estudos teóricos reconhecidos, visando compreender o Urbanismo como 
disciplina que, ao dialogar com as realidades sociais na produção da cidade, deve almejar garantir os direitos 
e dirimir desigualdades.  

Em “As Normas Urbanas e de Preservação e sua Relação com os Espaços de Vulnerabilidade”, são analisados 
os desafios da proteção do patrimônio urbano em contextos de desigualdade, relacionando a prática 
institucional do planejamento urbano e da política preservacionista com os lugares denominados “fronteiras 
do patrimônio”, onde residem as populações mais vulnerabilizadas. Também relaciona a (im)possibilidade do 
alcance pleno ao direito à cidade nesses lugares, onde a patrimonialização é encarada, pelos moradores, 
como corresponsável pela exclusão social e territorial, acirrando o descrédito no patrimônio cultural como 
bem coletivo. 

O trabalho “Um Só Mundo: Segregação do Espaço como Consequência da Apropriação do Patrimônio 
Histórico como Marketing Urbano no Rio de Janeiro” trata das transformações e conflitos urbanos advindos 
da realização de megaeventos, ressaltando a aprovação do 27º Congresso Mundial de Arquitetos para 2020 
no Rio de Janeiro, a despeito das consequências deletérias de tantos outros ali ocorridos. Critica as premissas 
que sustentam a proposição do evento, propondo investigar as recentes ações das políticas urbanas no Rio 
de Janeiro, que refletem a produção hegemônica e segregada do espaço, por meio do reconhecimento de 
excepcionalidades, da política patrimonial ou do marketing urbano. 

Finalmente, ao estudar dois Planos Diretores de Nova Iguaçu, município da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro, o texto “A Luta pelo Rural: da Realidade para o Plano Diretor” revela como a definição de área urbana 
em todo o perímetro municipal no Plano Diretor de 1997 invisibilizou a população rural, recategorizando-os 
como agricultores urbanos, e tornando suas práticas e modos de vida descartáveis. Resultado de luta dos 
movimentos rurais, o Plano de 2008 reinsere a zona rural, entretanto, ainda há um longo caminho a percorrer 
na concretização dos direitos dos agricultores. 

REFERÊNCIAS:  

CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli, Novas Fronteiras do Direito Urbanístico. In: LIRA, C. P.; TEPEDINO, G.; FACHIN, Luiz 
Edson (Orgs.). O Direito e o tempo embates jurídicos e utopias contemporâneas – Estudos em homenagem ao 
Professor Ricardo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, pp. 683-709. 

HARVEY, David. Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. Ebook, 2012. 

LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. 3. ed. São Paulo: Centauro, 2004. 
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TRABALHO 01: 

Análise de Construções Normativas a partir da Lei 13.465/2017: do Processo 
Histórico de Constituição de Direitos à Atual Conjuntura de Retrocessos 

Considerando a atual conjuntura que advém de uma política de mercado liberal já instaurada e em curso e 
repercutindo nos processos de construções normativas, agora também em políticas de austeridade, é 
necessário analisar os retrocessos normativos de redução da tutela de vulneráveis e de direito sociais 
fundamentais.  

O processo histórico de constituição de direitos de cidadania no Brasil é marcado por um curto período, haja 
vista muitas conquistas são extremamente recentes. Na dimensão urbana se originam a partir do Movimento 
pela Reforma Urbana e pelo processo constituinte de 1988, sendo institucionalizadas a partir de uma 
construção histórica de legitimação de direitos através de muita mobilização social. 

No entanto, esta força cidadã do processo constituinte que institui a base da gestão democrática das cidades 
se consolidou apenas com o advento do Estatuto da Cidade que estabelece as diretrizes para a efetividade 
dos arts. 182 e 183 da Constituição Federal de 1988. A Constituição teve como norte a descentralização do 
Poder Público ao apostar na esfera municipal e no Plano Diretor como protagonistas da política pública 
urbana, definindo o Plano como “instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana” 
e a exigência que este fosse aprovado por lei municipal. 

Ainda que o Estatuto da Cidade tenha se efetivado entre algumas contradições, não necessariamente em um 
processo linear e, passados os anos, não tenha atingido plenamente sua real eficácia social, os avanços sociais 
e inclusive decisórios por parte de um Poder Judiciário predominantemente conservador, as conquistas 
históricas podem ser consideradas muito mais relevantes que as dificuldades percorridas, neste sentido, o 
atual quadro de retrocessos se mostra desolador.     

Sendo assim, a reivindicação do Estatuto da Cidade como microssistema no atual contexto de retrocessos, 
traz à tona mais uma vez as conquistas advindas do mesmo, visando o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e da propriedade urbana, possibilitando a garantia e ampla defesa do direito à cidade. A 
relevância do Estatuto da Cidade enquanto sua natureza de microssistema está na sua origem ao estabelecer 
princípios e diretrizes que devem ser aplicados nos Planos Diretores. 

A importância de reivindicar o Estatuto da Cidade como microssistema abre espaço para se interpelar 
blindagens no que tange aos retrocessos de direitos, que tem como um marco normativo a Reforma 
Trabalhista e a Lei 13.465/2017 na área de Direito Urbanístico. Portanto, o Direito precisa revisar a questão 
das tendências das construções normativas sobre as questões fundiárias e urbanas contemporâneas.  

TEPEDINO esclarece sobre o ele convém chamar “era dos estatutos”, como leis que descrevem 
minuciosamente uma vasta gama de relações jurídicas:  

[...] o processo de descodificação do direito civil, com o deslocamento do centro de 
gravidade do direito privado, do Código Civil, antes um corpo legislativo monolítico, por isso 
mesmo chamado de monossistema, para uma realidade fragmentada pela pluralidade de 
estatutos autônomos. Em relação a estes o Código Civil perdeu qualquer capacidade de 
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influência normativa, configurando-se um polissistema, caracterizado por um conjunto 
crescente de leis tidas como centros de gravidade autônomos e chamados, por conhecida 
corrente doutrinária, de microssistemas. (TEPEDINO, 2000. p. 3).  

Segundo o pensamento de IRTI (2005) os microssistemas setoriais são justamente o "completamento" do 
fenômeno da descodificação, pois terminam de esvaziar o Código Civil. Segundo CAVALLAZZI (2014), no 
campo do Direito Urbanístico o microssistema do Estatuto da Cidade para os vulneráveis é um processo de 
interpretação que tem contribuído de forma essencial para eficácia social da norma urbanística, sem conflito 
com o Código Civil de 2002, na qualidade de lei geral. Assim, na concepção das construções normativas 
contemporâneas, estas devem assumir princípios e diretrizes em consonância com o Estatuto da Cidade, 
microssistema normativo que estabelece a tutela das relações entre desiguais, protegendo os vulneráveis. 

Entretanto, o alcance da política de retrocessos e austeridade transpassa normativas fundamentais para a 
política urbana brasileira, é o caso da recém aprovada Lei 13.465/2017. Ocorrida sem o devido debate 
público, destituída dos requisitos da relevância e urgência como já é práxis na atividade legislativa do Poder 
Executivo Federal brasileiro. Em linhas gerais: rompe com vários regimes jurídicos de acesso à terra e à 
moradia, construídos por meio de processos legislativos que envolveram participação popular3. 

Esta configuração política de desconstituição de direitos seguramente é um processo global, no entanto, no 
Brasil se agrava pela crise do Estado e da cidadania. Os retrocessos tem alcançado dimensões extraordinárias, 
desconstruindo um importantíssimo arcabouço jurídico-normativo de preservação e garantia de direitos 
oriundos desde a década de 1980 que produziram um ordenamento jurídico inovador em toda América 
Latina, materializado especialmente no Estatuto da Cidade. 

A atual conjuntura revela que apesar dos avanços normativos a cidade do plano ainda está muito longe da 
cidade real, sem embargo, exacerbada pelas políticas austeras e por um “descaminho” no processo de 
construção de direitos e de conquistas históricas, colocando sob ameaça diversas dimensões do direito à 
cidade e da cidadania de um modo geral.  

A atual legislação (Lei 13.465/2017) abre novas fronteiras para a reprodução do capital (ROLNIK, 2015), 
financeirizando, por exemplo, o que se tem de mais básico no núcleo dos direitos da dignidade da pessoa 
humana, a moradia. Neste sentido, as construções normativas tem sido um braço do mercado e tem 
configurado um repertório de leis que privatizam, homogeneizam e vulneram coletivos, espaços e contextos.   

REFERÊNCIAS: 

CAVALLAZZI, Rosângela Lunardell, “Projeto Dinâmicas territoriais contemporâneas e direitos sociais em grandes 
projetos urbanos metropolitanos: Desafios da cidade standard”, Edital PRIORIDADE RIO – FAPERJ, Rio de Janeiro, 2014. 

IRTI, Natalino, “Codici di Settore: compimento della decodificazione”, Rivista Diritto e Società, núm. 2., 2005, pp. 131-
135. 

                                                           
3 Tramitam no STF três Ações Diretas de Inconstitucionalidade: ADI 5771 ajuizada pelo então Procurador Geral da República Rodrigo 
Janot; ADI 5787 ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores; e ADI 5883 proposta pelo Instituto de Arquitetos do Brasil. 
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TRABALHO 02: 

O combate à vulnerabilidade a partir da justiça ambiental: uma possibilidade para 
intervenção na cidade 

O presente artigo busca trazer conceitos da perspectiva ambiental para a realidade urbana através da não 
dissociação entre meio ambiente e a cidade (SPIRN, 2001; SWYGEDOUW, 2009). Diferentes campos 
apresentam abordagens distintas e/ou complementares sobre os conceitos de vulnerabilidade e de justiça 
ambiental, porém o nosso enfoque é o relacionado ao homem, sua condição de vida e relacionado ao 
questionamento de como garantir que, diante da sociedade atual, seja possível ter uma vida digna 
igualitariamente. 

A análise da terminologia do conceito de vulnerabilidade parte da discussão sobre a sociedade de risco, 
atribuída a Ulrich Beck (2014). Mesmo que o conceito de vulnerabilidade apareça anteriormente ao de 
sociedade de risco, como no campo das ciências exatas, ainda assim, faz sentido explorar esse último 
conceito, pois ele precede as preocupações que vão formar a conjuntura para a introdução da vulnerabilidade 
nas cidades. Também será apresentada a crítica a Beck, a partir de Joan Martínez Alier (2006), além da 
compreensão do conceito de vulnerabilidade através de diferentes autores, como Franz Bruseke (1997), 
Marcelo F. de Souza Porto (2007), Susan Cutter (1996) e Henri Acselrad (2006).  

O conceito de justiça ambiental parte dos desdobramentos de grupos sociais organizados que contestam a 
degradação ambiental a que estão expostos, dada a desvantagem em que se encontram de acordo com a sua 
situação político econômico social. Para trazer mais pontos a respeito da justiça ambiental, serão 
apresentadas abordagens complementares, a partir também da crítica de Joan Martínez Alier (2008), ao 
fundamentar as relações desiguais na sociedade capitalista como causa da inequidade a que está vinculada 
a questão ambiental. Os demais autores a contribuir são Jordi Jaria i Manzano (2016), com a crítica ao 
conceito de desenvolvimento sustentável, em oposição ao de justiça ambiental, Henri Acselrad (2010) 
explicitando o meio ambiente como múltiplo em qualidades socioespaciais e Susana Borràs (2017) com a 
justiça climática/ambiental baseada nos direitos humanos. 

Uma alternativa para a intervenção nas cidades, seria admitir a dimensão distributiva da justiça ambiental, 
que no argumento de Borràs, atua na prevenção dos danos a partir da garantia dos direitos humanos. 
Transferindo para o urbanismo, seria apontar uma diretriz para projeto urbano capaz de combater a 
vulnerabilidade através da prevenção de danos baseado nos direitos humanos. Direitos humanos estes, do 
ponto de vista de Herrera Flores, que buscam “[...]construir um marco de ação que permita a todos e a todas 
criar as condições que garantam de um modo igualitário o acesso aos bens materiais e imateriais que fazem 
com que a vida seja digna de ser vivida” (HERRERA FLORES, 2009, p.19).  

Esse discurso pode ser em parte evidenciado no Plano Diretor de São Paulo de 2014, lei n. 16.050 ao 
estabelecer, conforme o capítulo II, § 4º, que “equidade Social e Territorial compreende a garantia da justiça 
social a partir da redução das vulnerabilidades urbanas e das desigualdades sociais entre grupos 
populacionais e entre os distritos e bairros do Município de São Paulo”. Parte-se de uma ideia de equidade 
diante do desequilíbrio dentro da cidade sendo explicitado pela a criação de macroáreas específicas para 
tratar da vulnerabilidade, como a Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana e a Macroárea de 
Redução da Vulnerabilidade e Recuperação Ambiental.  
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A análise do Plano citado anteriormente aponta para uma abordagem mais voltada para a identificação de 
grupos vulneráveis de acordo com áreas definidas vulneráveis e extrapola a delimitação do termo voltado 
unicamente para questões ambientais. Trata-se de uma vulnerabilidade com o entendimento de questões 
socioambientais refletindo questões ligadas ao déficit habitacional, assim como o déficit de equipamentos 
públicos e o déficit de projetos de intervenção urbana. Tal carência caracterizam os espaços ditos vulneráveis 
na cidade, habitados por uma população vulnerável.  

A partir desse ponto, a vulnerabilidade e a justiça ambiental passam a dialogar com o direito à cidade. Se 
tomarmos o direito à cidade de Lefebvre (2001), da década de 1960, como matriz conceitual, veremos seu 
questionamento a respeito das desigualdades de acesso a todos os bens próprios de uma cidade e, assim, 
não nos distanciamos ao trazer à tona as disparidades e diferentes condições de vida nas cidades até hoje. 
Da mesma forma, ao tomarmos a realidade brasileira a partir de Cavallazzi (2012) temos o direito à cidade 
para requerer nas cidades as garantias mais básicas de vida, como o direito à moradia, ao saneamento, à 
regularização fundiária, à paisagem, entre outros. Do ponto de vista de Harvey (2012), o direito à cidade está 
em diálogo íntimo com a justiça ambiental, pois é instrumento para fundamentar a luta dos movimentos de 
resistência, tais quais são os movimentos sociais. Estando assim em conformidade com o início do movimento 
que consolidou a justiça ambiental.  

O urbanismo, em diálogo com as realidades sociais próprias da produção das cidades, ganha uma conotação 
em que a discussão acerca das desigualdades socioambientais é evidenciada. A explicitação de populações 
vulneráveis traz consigo reivindicações de ordem equitativa, almejando subverter as desigualdades e garantir 
direitos. 
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TRABALHO 03: 

As Normas Urbanas e de Preservação e sua Relação com os Espaços de 
Vulnerabilidade 

Ao tratar dos desafios da proteção do patrimônio urbano em contextos com profundas desigualdades, que 
resultam em processos excludentes e injustos, e, considerando a preservação cultural como integrante do 
feixe de direitos sociais fundamentais que compõem o direito à cidade, é essencial identificar conflitos que 
resultam das práticas institucionais vigentes; em via de regra, são baseadas em premissas conservadoras, no 
que concerne às questões urbanas no campo do planejamento urbano e da gestão patrimonial, tecendo 
interseções com as normas regulamentadoras.  

Sob essa ótica, para realizar uma análise das cidades detentoras de acervos patrimoniais urbanos, que 
explicitam em todo o seu território processos vivenciados por suas populações, adotamos a concepção da 
paisagem urbana como princípio de interpretação da norma urbanística, considerando que “[...] a paisagem 
urbana não constitui um mero cenário da cidade, ao contrário, é parte constitutiva dela e deve ser 
reconhecida em toda a sua dinâmica, em permanente processo e movimento” (CAVALLAZZI, 2014, p. 34).  

Assim, ao realizarmos uma leitura totalizante de cidades patrimonializadas, ressaltaremos o papel daqueles 
lugares e relações vulnerabilizados, que constituem as “fronteiras do patrimônio”4, via de regra preteridos 
no planejamento e gestão da cidade. Não obstante serem igualmente merecedores de ações que os incluam 
na cidade infraestruturada, formal, legalizada, o que pode ser constatado é que esses lugares periféricos 
ainda se encontram à margem desse processo, e, quase sempre, responsabilizados pela descaracterização 
do entorno dos sítios protegidos. É possível constatar uma profunda ruptura entre esses diversos espaços 
urbanos, fato que agrava o estado de vulnerabilidade no qual vivem as populações das “fronteiras do 
patrimônio” nessas cidades.  

O planejamento urbano, na medida em que se caracteriza como normativo e institucionalizado, como 
instrumento estanque de ordenamento do território urbano, reafirma a situação da política de proteção 
patrimonial, baseada ainda nos princípios tradicionais de manutenção material do acervo cultural. A ação 
regulatória e homogeneizante do Estado confirma a leitura fragmentada de que “a cidade, ou o que resta 
dela, é construída ou remanejada como se fosse uma soma ou uma combinatória de elementos”. (LÉFÈBVRE, 
2001, p. 77). Por outro lado, a atuação do Estado na proteção do patrimônio espelha a vulnerabilidade dos 
cidadãos frente ao poder discricionário atribuído pelos instrumentos de proteção, que limitam as 
possibilidades de uso e de alteração dos bens patrimonializados, incluído o acervo urbano. Além disso, ao 
priorizar sua ação na manutenção da materialidade do acervo urbano protegido, exclui as possibilidades de 
diálogo com os moradores vulneráveis.  

É muito importante que, nessa complexa disputa entre as imposições instituicionais e as práticas sociais no 
campo urbanístico, seja observada a dimensão normativa no plano da proteção do patrimônio,  uma vez que 
a tentativa de solucionar circunstancialmente problemas urbanos não garante o direito à cidade, pois esse 

                                                           
4 Fronteiras do patrimônio são aqui compreendidas como os lugares que conformam o entorno imediato do espaço patrimonializado, 
participando da paisagem urbana, mas, via de regra, excluídas da cidade formal. 
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só ganha sentido como um sistema e se aplicado de forma simultânea e contínua, “[...] ou seja, depende da 
eficácia articulada de todos os direitos sociais” (CAVALLAZZI, 2014, p. 35). 

Podemos exemplificar essa situação por meio de estudos sobre Ouro Preto, cidade ícone da preservação do 
patrimônio nacional, onde, sob a ótica da paisagem urbana, a segmentação é visível pela diferença no trato 
da municipalidade em relação às questões urbanas, ao priorizar permanentemente a área patrimonializada, 
e pela discrepância territorial e social desses lugares, ampliando desigualdades, fato que não passa 
despercebido dos olhares dos moradores, principalmente dos mais vulneráveis, que se sentem excluídos dos 
benefícios da área central. 

Ao ser expulsa da área antiga, infraestruturada, para as regiões periféricas e vulnerabilizadas, a população 
mais empobrecida atribui responsabilidade às instituições protecionistas por essa situação. Entende que a 
existência do patrimônio gera desigualdades sociais, pois exclui dos mais pobres a possibilidade de promover 
as adequações em sua cidade, incentivando a substituição dos antigos moradores por novos que possam 
arcar com toda sorte de despesas para a manutenção do patrimônio, segundo a determinação institucional. 
Assim, “o próprio patrimônio pode ser entendido como um dos fatores de vulnerabilização da população, 
principalmente a periférica, que se sente desprezada em favor dos “estrangeiros”, dos estudantes, dos 
turistas”. (SIMÃO, 2016, p. 219).  

Como resultado desse processo, a ruptura entre o patrimônio institucionalizado e a cidade do cotidiano é 
nítida e revela a ação do Estado ao longo do tempo. A rigidez e a forma como a cidade foi controlada, na 
perspectiva da preservação do acervo tombado, definiu, em grande medida, aversão à institucionalidade 
desses bens, em conflito com o valor atribuído a esse mesmo acervo quando destituído do título patrimonial, 
ou seja, à cidade do uso cotidiano, das relações afetivas.  

A compreensão da preservação do patrimônio urbano como um direito está distante da vivência cotidiana 
dos moradores, principalmente em relação ao direito ao patrimônio institucionalizado, que exige deveres e 
impõe sanções. O permanente desrespeito às diversas dimensões do feixe de direitos que compõem o direito 
à cidade tende a acirrar o descrédito no patrimônio cultural como bem coletivo, como fator de elevação de 
qualidade de vida.  

Nessa perspectiva, importante ressaltar que 

o arcabouço legal que garantiria a proteção dos cidadãos dos processos de vulnerabilidade
não se sustenta frente às desigualdades existentes no país, assim refletidas na vida urbana
e cultural. As normas relativas à gestão urbana, ao planejamento territorial e à preservação
patrimonial não alcançam sua eficácia social, apesar do reconhecimento constitucional dos
direitos sociais nas últimas décadas, na medida em que, ao serem aplicadas, refletem a
postura cartesiana e rígida do Estado, excluindo as possibilidades de negociação e de
participação das populações diretamente atingidas. (SIMÃO, 2016, p.221).

Logo, faz-se fundamental que a paisagem urbana seja considerada como patrimônio, reconhecida em toda a 
sua dinâmica no sentido do direito à cidade. Nessa perspectiva, as normas urbanas de preservação devem 
ser interpretadas à luz da paisagem como um princípio construído a partir dos moradores.  
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TRABALHO 04: 

Um Só Mundo: Segregação do Espaço como Consequência da Apropriação do 

Patrimônio Histórico pelo Marketing Urbano no Rio de Janeiro 

Na esteira das transformações urbanas motivadas pelos megaeventos, em 2014 foi lançada e aprovada a 

candidatura da “cidade do Rio de Janeiro” para sediar o 27º Congresso Mundial de Arquitetos que será 

realizado em 2020, apesar das consequências deletérias amplamente reconhecidas dos experimentos 

anteriores tais como Pan-Americano de 2007, Jogos Mundiais Militares de 2011, Copa das confederações e 

Jornada Mundial da Juventude Católica em 2013 e dos mais recentes Copa do Mundo da FIFA em 2014 e 

Jogos Olímpicos em 2016.  

O congresso da UIA carrega o tema “Todos os Mundos. Um só mundo. Arquitetura 21”, mantendo a velha 

fórmula, amplamente criticada, de construção de consensos como forma de implementação de um programa 

vertical para a “cidade”. Dentro deste contexto, a proposta é discutir a “atual realidade urbana, expressa 

através da diversidade e multiplicidade de formas de construção das cidades, e promover a reinserção da 

profissão no meio social”5. 

Podem ser reconhecidas inúmeras questões neste evento. A primeira delas, a contradição na utilização da 

lógica dos megaeventos como forma de reconhecimento “da diversidade e multiplicidade de formas de 

construção das cidades”. A segunda questão consiste no reconhecimento de que a profissão de arquitetura 

e urbanismo esteve hegemonicamente atuando a favor dos interesses mercantis, o que deve justificar ser 

necessário a “reinserção da profissão no meio social”. O fato pode sugerir alguma forma de autocrítica de 

parte do campo profissional, no entanto, a continuidade das ações referentes ao evento não parece sustentar 

esta hipótese. 

Neste sentido, é importante observar que, como parte do programa do evento, foi concedido no último dia 

18 de maio à cidade do Rio de Janeiro o título de Capital Mundial da Arquitetura pelo Conselho da União 

Internacional de Arquitetos (UIA). Chancelado pela UNESCO, o título visa reconhecer a diversidade do 

passado arquitetônico, histórico e cultural da cidade. Ora, esta estratégia de mais um título da UNESCO para 

a cidade não parece dialogar com possíveis autocríticas em relação à maneira de produzir espaço urbano que 

seja capaz de romper com a verticalidade (SANTOS, 2008) das ações de valorização tradicionais dos 

megaeventos, muito pelo contrário, indica uma incoerência frente as últimas intervenções na zona portuária 

e adjacências que produziram uma arquitetura tipo distanciada das características do ambiente urbano 

historicamente produzido: 

Tomada em consideração determinada área, o espaço de fluxos tem o papel de integração 

com níveis econômicos e espaciais mais abrangentes. Tal integração, todavia, é vertical, 

dependente e alienadora, já que as decisões essenciais concernentes aos processos locais 

são estranhas ao lugar e obedecem a motivações distantes. (SANTOS, 2008, p. 107).  

                                                           
5 Rio de Janeiro escolhido para sediar o Congresso UIA 2020. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/625313/rio-de-
janeiro-escolhido-para-sediar-o-congresso-uia-2020 Acesso: 22/05/2018. 
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Diante do cenário apontado pela continuidade desta política de produção de um espaço homogêneo, vertical 

e focado na sua mercantilização, é necessário registrar críticas contundentes a aspectos concretos 

resultantes das políticas de valorização do solo oriundas dos megaeventos e, sobretudo, suas continuidades 

na cidade como forma de produção de segregação, desigualdade e vulnerabilidade. 

As apropriações do conceito de patrimônio devem ser afrontadas, de forma crítica, como estratégias de 

reiterar e fundamentar a desestabilização do espaço urbano segundo a lógica mercantil das políticas de 

globalização que alteram sua função social. 

No ano que se completam 50 anos da publicação de “O direito à cidade” de Henri Lefebvre, o campo da 

arquitetura e do urbanismo deve ser capaz de se apropriar das categorias de análise e síntese do campo 

crítico a partir da concretude da (re)produção do espaço urbano na direção de apontar contradições oriundas 

do processo de mercantilização do solo que se acelera. 

O artigo proposto investigará as recentes ações de continuidade das políticas oriundas do projeto de cidade 

hegemônico do Rio de Janeiro na última década, indicando, de maneira mais específica, como a política de 

valorização do espaço através do reconhecimento de excepcionalidades, seja através de políticas de 

patrimônio histórico ou através do marketing urbano, permanecem gerando uma espacialidade homogênea 

e segregada. 

Para tanto, realizará estudo formal sobre o Porto Maravilha a partir de visitas técnicas para levantamento de 

dados e registros fotográficos, compreendendo este espaço como laboratório de uma política urbana 

constantemente potencializada. 

Esta análise encontra como baliza um conjunto normativo que fragiliza o princípio da função social da 

propriedade (Lei 13.465, de 11 de julho de 2017) e proíbe novos tombamentos nas áreas da operação urbana 

consorciada ao definir que novas demandas por tombamento devem ser avaliadas pelo Fundo de 

Investimento Imobiliário Porto Maravilha/FIIPM, administrado pela Caixa Econômica Federal/CEF e pela 

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro/CDURP (Resolução SMUIH Nº 

28, de 28 de julho de 2017). 

A modelagem de negócio do Porto Maravilha (definida pelo pacote CDURP/CEPAC, Operação Urbana 

Consorciada, PPP e incentivos fiscais) resultou em tipologias arquitetônicas conflitantes com as 

especificidades da morfologia urbana carioca. As altas torres de vidro dos edifícios projetados para uso 

corporativo contrastam com o conjunto arquitetônico residencial das comunidades numa paisagem vertical 

incompleta; um conjunto de ruínas que cumpriu a função de expulsar a pobreza e aprofundou o 

esvaziamento do centro da cidade. Mais do que isso: trata-se de um espaço cada vez mais complexo na 

medida em que as condições de suas especificidades, incluindo a manutenção de seu patrimônio cultural, 

tornam-se dependentes de uma atuação heterônoma de um agenciamento mercantil pautado na 

volatilidade financeira. 

Consideramos que apontar as possíveis alterações oriundas da manutenção deste tipo de gestão do espaço 

que será aprofundada e cada vez mais e legitimada a partir da realização do Congresso da UIA seja uma 
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contribuição importante e necessária para a continuidade de formulações críticas a respeito da produção do 

espaço urbano brasileiro. 
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TRABALHO 05: 

A Luta pelo Rural: da Realidade para o Plano Diretor 

Nova Iguaçu é um município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, localizado na Baixada Fluminense, 
que, embora seja periférico em relação à metrópole, possui uma centralidade clara no espaço da Baixada, 
sendo indicado como a quarta centralidade da RMRJ e a primeira fora do município do Rio. 

Com uma população estimada em 798 657 habitantes (IBGE 2017), é o maior município da Baixada 
Fluminense em extensão territorial e o segundo em população, ficando atrás apenas de Duque de Caxias, 
município formado a partir dele em 1943. 

Historicamente agrário, no processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu se constituiu 
como cidade dormitório, sendo ocupado por loteamentos irregulares, e atualmente vem se configurando 
como um município cuja economia se concentra nos setores terciário e secundário. O planejamento urbano 
da área é antigo, anterior à obrigatoriedade dos Planos Diretores imposta pela Constituição Federal. 

O projeto em andamento que aqui se traz algumas considerações vem comparando os dois últimos Planos 
Diretores (1997/2008) a fim de analisar o planejamento – e sua concretização - em duas áreas específicas, 
uma de natureza rural e outra urbana. Nesse resumo faremos uma abordagem territorial do assentamento 
rural São Bernardino, localizado no bairro de Tinguá, formado em 1987 depois de muita luta pela terra e 
diversos confrontos com a polícia, quando padres e freiras da Comissão Pastoral da Terra se jogavam na 
frente dos policiais para evitar o enfrentamento. Foram três anos de acampamento até a Autorização de 
Ocupação dada pelo INCRA6. 

Como qualquer assentamento rural, o São Bernardino foi dividido em lotes para produção agrícola. Os lotes 
foram distribuídos em medidas fixas, e os assentados se comprometeram a manter o seu uso exclusivo para 
o plantio, utilizando unicamente a mão de obra familiar, a fim de conseguir e manter os direitos sobre a terra,
não podendo doar, vender, alugar ou emprestar a mesma. Em 1991 foram assentadas 49 famílias, em 2002,
com a emancipação do assentamento, passaram a 54 lotes.

Fazendo fronteira ao assentamento São Bernardino e a alguns outros, está a Reserva Biológica do Tinguá, 
unidade de conservação que ocupa vinte e seis mil hectares, se estendendo por seis municípios. A presença 
da ReBio, estabelecida em 1989, tem sido o céu e o inferno dos assentados. Se, por um lado, a produção 
agrícola se beneficia de um ambiente mais protegido e saudável, por outro, a excessiva proteção ambiental 
gerou injustiças a esse modo de vida, sobretudo no entorno da unidade de proteção integral. 

No Plano Diretor de 1997, a área ocupada pelo São Bernardino foi completamente invisibilizada em sua 
função, uma vez que todo o território municipal foi decretado como situado em perímetro urbano (art.8º). 
O macrozoneamento do município não contemplou uma área rural, definindo a região de Tinguá como Zona 
de Transição ou Cinturão Verde, que seriam aquelas “onde encontram-se presentes atividades agrícolas e 

6 Todas as informações foram obtidas através de pesquisa empírica e documental na própria comunidade, através do projeto de 
extensão “Assentados da Reforma Agrária e Assessoria Jurídica Popular em Tinguá/NI”, desenvolvido no âmbito do curso de Direito 
da UFRRJ, em parceria com a Escola de Serviço Social da UFRJ e a EMBRAPA Agrobiologia. 
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pecuária de pequena escala” (art. 10 §3º). Já no mapa abaixo, anexo ao PD, podemos vislumbrar que a área, 
livremente marcada em vermelho, é entendida como “área rural sobreposta às APAs”. 

Figura 1: Área do Assentamento São Bernardino (em vermelho) 
Fonte: Mapa VIII anexo ao Plano Diretor de Nova Iguaçu, 1997 

Essa situação levou os assentados a uma nova condição: foram considerados “agricultores urbanos”, 
recategorizados em função da norma jurídica de planejamento, que concebeu uma territorialidade distinta 
à vivida por eles e que gerou uma série de problemas ligados ao exercício da atividade agrícola. 

Uma das maiores dificuldades é a obtenção de índice de produtividade perante o INCRA. O assentamento se 
localiza onde foi uma famosa fazenda produtora de café na região, a Fazenda São Bernardino, que começou 
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sua produção em 1875. A fazenda produziu café, açúcar, aguardente, e foi destruída pelo fogo na década de 
1980. Tudo isso tornou o solo do local pobre em nutrientes, tornando o cultivo de qualquer cultura naquelas 
terras bastante difícil para os assentados. Eles conseguiram alguns empréstimos, mas esses não foram 
suficientes para fazer o assentamento produzir em grande quantidade. Além disso, os moradores contam 
que diversas vezes as hortas eram roubadas durante a noite e há também constantemente incêndios 
criminosos promovidos pelos proprietários de terras vizinhas. 

Essa situação se agravou na vigência do PD de 1997, pois o crédito para obtenção de maquinário e semente 
é dado ao agricultor familiar, ou seja, aquele que produz com mão de obra familiar em sua pequena 
propriedade em área rural. Assim, não estar em área rural impedia o acesso a diversos programas de crédito, 
especialmente o PRONAF e a assessoria de órgãos de extensão rural. Desta forma, nesse período, o maior 
contato dos agricultores foi com o IBAMA, órgão gestor da ReBio e de seu entorno, muitas vezes 
criminalizando suas atuações de plantio. 

No Plano Diretor de 2008, após uma forte luta dos movimentos rurais presentes no território de Nova Iguaçu, 
ocorre uma modificação substantiva. Para começar, a primeira divisão territorial é entre zona urbana e zona 
rural, trazendo de volta a categoria rural para o planejamento territorial. Depois, há diversos artigos que 
tratam da questão rural, valendo destacar a previsão, no art.9º, da expansão da área urbana “protegendo as 
áreas de preservação do meio ambiente e mantendo as áreas rurais”. Além disso, o município criou, em 2013, 
o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, em que a Associação de Produtores do
assentamento tem conseguido representação. No macrozoneamento, a área ocupada pelos assentados é
definida como de “uso sustentável”.

Figura 2: Indicação da área do Assentamento São Bernardino no atual Macrozoneamento 
Fonte: Mapa 2 do anexo ao Plano Diretor de Nova Iguaçu, 2008 
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Essa modificação no PD, embora louvável em termos de abstração normativa, ainda precisa percorrer um 
longo caminho na concretização de direitos. Ainda hoje os assentados têm enfrentado problemas com os 
grandes proprietários rurais da região, muitos têm sido vítimas de incêndios em suas plantações e o governo 
ainda não fornece nenhuma ajuda direta, seja de equipamentos ou financeira. De toda forma, a tentativa de 
construir planos e políticas de desenvolvimento rural ao menos coloca os assentados no jogo político 
novamente e, nesse sentido, o Plano Diretor de 2008 não apenas traz a possibilidade de legalização de 
atividades, como também o exercício de direitos, ressignificando o próprio direito à cidade. 

REFERÊNCIAS: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU. Lei Complementar nº 006, de 12 de dezembro de 1997. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU. Lei nº 4092, de 28 de junho de 2011. 
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