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RESUMO

A dissertação tem por objetivo avaliar as potencialidades da utilização do Land
Readjustment (LR) como instrumento a contribuir para a melhoria na ocupação urbana,
redividindo o território e redefinindo espaços a partir de acordo democraticamente firmado
com base legal entre o poder público e proprietários. Dos vários formatos de intervenção já
utilizados pelo Planejamento Urbano no Brasil, após o Estatuto da Cidade promulgado em
2001, essa forma de reordenamento do território urbano ainda não foi experimentada tal
qual tem sido desenhada e aplicada ao longo da história recente em diferentes países. No
Brasil, na regularização fundiária para desenvolvimento de projetos de reordenamento das
cidades é comumente utilizada a desapropriação da propriedade pelo Poder Público para
fins de requalificação urbana. Estes podem ser desde viários, passando pela adoção de
equipamentos públicos, até instalação de áreas de lazer, ou projetos habitacionais de porte,
ou mesmo industriais, desde que haja interesse pela municipalidade. O Estatuto da Cidade
é marco na legislação urbanística brasileira e na criação de novos instrumentos
urbanísticos, por inovar nos conceitos relacionados ao uso da terra e sua propriedade.
Permanecem, porém, questões fundiárias a serem resolvidas, especialmente em
assentamentos precários. Na realidade brasileira, para adoção de novas proposições que
viabilizem a resolução de problemas urbanos é necessária visão abrangente e identificada
com interesses públicos mais gerais. Além disso, cultura técnica a ser desenvolvida com
vistas à utilização de novos instrumentos de forma eficiente e inteligente, o que iria onerar
menos os gastos públicos e permitir que as modificações territoriais fossem menos
traumáticas para uns e mais facilmente aceitas pela população em geral. O estudo de caso
foi realizado na Vila Sacadura Cabral, em Santo Andre-SP, com a intenção de verificar, na
pós-ocupação da reurbanização da favela, o saldo do método de abordagem similar ao Land
Readjustment, antes mesmo de existirem as ferramentas atuais instituídas pelo Estatuto da
Cidade.
Palavras Chave: Planejamento Urbano, Reordenamento de Solo, Redesenho Urbano
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ABSTRACT
Evaluation of the applicability of the tool Land Readjustment in the
regularization of slums
The dissertation aims to evaluate the potential use of the Land Readjustment (LR) as
a tool to contribute with the improvement on urban occupation, replotting territory and
redefining spaces from democratically agreement signed with legal basis between the
government and land owners. Of various formats which are already used by the Urban
Planning in Brazil, after the City Statute enacted in 2001, this form of urban redevelopment
has yet to be experienced as it has been designed and applied throughout recent history in
different countries. In Brazil, land regularization with purposes of urban restructuring projects
is usually made by expropriation of property by the City Government and aims development
of specific projects on

urban redesign (examples might be roads, public facilities,

recreational areas, housing and industrial projects etc.). The City Statute is a milestone to
Brazilian urban legislation and to creation of new urban design tools, among which we can
list the progression of municipal tax over land property (named IPTU), expropriation due to
public debt, pre-emption rights and consorted urban operations. However, land issues
remain to be resolved, especially in slums. In Brazilian history, turned out necessary new
propositions to solve the urban design problems with broader public interests. In addition,
technical culture has to be developed for the wise use of these new efficient and intelligent
tools which would encumber less public spending and allow the territorial changes were less
traumatic for residents and more easily accepted by general population. The case study was
conducted in Vila Sacadura Cabral in Santo Andre – SP, with the intention of checking in
post-occupation of the slum redevelopment, the balance of this similar method to the Land
Readjustment, even before we had the current tools imposed by the City Statute.

Keywords: Land Readjustment, Land Management, Urban Planning
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1 INTRODUÇÃO

O urbanismo, aqui entendido como o estudo do assentamento humano na face da
terra, é tema abrangente e que admite vários enfoques sobre o passado, presente ou o
futuro dos aglomerados urbanos, os quais requerem acordos sociais para assegurar
equilíbrio e que, da fragilidade ou solidez de tais acordos, depende a estabilidade
necessária à convivência. De onde se depreende que a cidade é fenômeno vivo ligado à
cultura, à política, à sociedade e à economia, e, na atualidade, aos meios técnico-científicoinformacionais. Base da vida social atual, o meio técnico-científico-informacional pode ser
considerado território geográfico que

inclui obrigatoriamente ciência, tecnologia e

informação. Embora não modifiquem as relações de produção, ao fazer parte dos afazeres
humanos do cotidiano e, sendo base técnica da vida social atual, os meios técnico-científicoinformacionais ao mesmo tempo dão forma à utilização do espaço, participando da criação
de novos processos vitais.
Observado apenas o período posterior à Revolução Industrial, o grande divisor de
águas desse assentamento, a partir do qual a produção das mercadorias praticamente deixa
de ser artesanal, passando a se efetivar nas unidades de produção urbanas, as abordagens
reflexivas referentes ao tema vão desde as teorias utopistas que propõem equilíbrio entre as
atividades agrárias e industriais em meio ambiente cuidado para favorecer a vida intelectual
e sadia. Inspiradas no coletivismo do socialismo utópico, tais teorias contraditoramente
davam preferência, entretanto, às unidades unifamiliares próprias dos ambientes pequenoburgueses. Assim, da urbanização do século XIX aos debates relacionados à reversão do
processo da histórica tendência à aglomeração, supostamente permitida pelo avanço
tecnológico das comunicações, passando pelo período modernista seguindo-se o seu
colapso, que resultou nas diversidades do denominado período pós-moderno que descartou
o planejamento conjunto das cidades, priorizando, então, as intervenções pontuais.O que se
viu nas últimas décadas, concomitantemente à preocupação com o ambiente urbano por
parte de uma parcela dos profissionais ligados ao tema, foi a retomada de planos que
trabalhem a cidade como todo, ao invés das citadas intervenções pontuais. Muitos casos se
apresentam como retomada do Planejamento Estratégico, abordagem predominante no pós
guerra, somado a visão da “cidade empresa” visto como instrumento necessário para que
as cidades possam responder aos desafios da globalização de forma competitiva.
O território que viria a se transformar na Região Metropolitana da Grande São Paulo
(hoje Região Metropolitana de São Paulo) experimentou aumento expressivo da sua área
urbanizada entre os anos de 1949 e 1962.
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Essa expansão, resultante da inserção do Brasil na Ordem Econômica Internacional
vigente no pós-guerra e da conjunção da condição político-econômica mundial com a
política de crescimento nacional - particularmente o Plano de Metas do Governo JK. – se
deu de forma desordenada, e teve como característica marcante, a presença massiva de
vazios urbanos, elevando os custos de construção e da conservação das cidades,
instalação da infraestrutura urbana e do deslocamento da população. Todos estes fatores
agem negativamente no desenvolvimento da cidade, prejudicando majoritariamente as
classes de média e de baixa renda na expansão horizontal das cidades brasileiras sem a
obediência das leis urbanísticas na maioria das vezes.
Apesar da expansão territorial daquele momento ter se dado de forma
desorganizada, o problema dos vazios urbanos, começou a ser observado nos anos 70 e
foi tratado apenas no Plano Diretor do Município de São Paulo elaborado em 1985, mas que
não chegou a ser aprovado. Somente quando da aprovação do Estatuto da Cidade, mais de
cinquenta anos após o início do processo, ao Poder Público foi disponibilizado o instrumento
do IPTU progressivo nos terrenos guardados para fins especulativos, cuja aplicação,
esbarra nas indefinições, postergação e burocracia ao qual o sistema público esta imerso.
A condição atual da Região Metropolitana de São Paulo, é distinta daquela acima
referida. Primeiro o município de São Paulo e gradativamente aqueles que lhe são mais
próximos, foram experimentando um processo de desindustrialização, reestruturação
produtiva e avanço do setor terciário que mais uma vez provocou a transformação do
território.
A região foi incluída no relatório bianual

“O Estado das Cidades no Mundo”,

publicado pelo UN-Habital no ano de 2010, entre os aglomerados com mais de 10 milhões
de habitantes então existentes, a maior parte estava concentrada em países emergentes ou
em vias de desenvolvimento.
Por outro lado, o tratamento das cidades como se fossem empresas, é veemente
criticado pelo processo de gentrificação dele decorrente, conforme se constata na análise de
Otília Arantes:
“Pois é: da Carta de Atenas à corretagem intelectual de plano de
gentrificação, cujo caráter de classe o original inglês (“gentry”) deixa
tão vexatoriamente a descoberto. Daí a sombra de má consciência
que costuma acompanhar o emprego envergonhado da palavra, pois
isso mesmo escamoteado pelo recurso constante do eufemismo:
revitalização, reabilitação, revalorização, reciclagem, promoção,
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requalificação, até mesmo renascença, e por ai afora, mal
encobrindo, pelo contrário, o sentido original de invasão e
reconquista, inerente ao retorno das camadas afluentes ao coração
das cidades(...)
Digamos, retomando o argumento, que a gentrificação é uma
resposta específica da máquina urbana de crescimento a uma
conjuntura histórica marcada pela desindustrialização e consequente
desinvestimento de áreas urbanas significativas, a terceirização
crescente das cidades, a precarização da força de trabalho
remanescente e sobretudo a presença desestabilizadora de uma
“underclass” fora do mercado.” (ARANTES, O., 2000:31).

Vive-se hoje na Região Metropolitana de São Paulo alta histórica nos registros de
“preço por m²” trabalhados no mercado imobiliário confrontando com dados do Ministério
das Cidades em sua pesquisa “Irregularidade fundiária e imóveis vagos”, publicada no ano
2000, dos 44 milhões de domicílios do Brasil, mais de 12 milhões estão em situação de
irregularidade fundiária. O déficit habitacional brasileiro fica na ordem de 7 milhões de
unidades e confronta os 6 milhões de imóveis vagos. Além deste dado, 84% das famílias
sem moradia adequada possuem renda mensal familiar inferior a três salários mínimos, 92%
inferior a cinco salários mínimos, necessitando-se portanto para abordagem da questão
ferramenta de alta eficácia e desenvolvimento inteligente, pois a privatização da terra e a
alta nos preços tem sido grande intensificador no deslocamento da população na procura de
moradia, seja para locais mais afastados aonde o preço da terra seria mais acessível, seja
para favelas.
Ao longo dos últimos anos de exercício profissional tem-se relacionado com a
questão da moradia de baixa renda, tanto em loteamentos particulares quanto na prestação
de serviços para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU. Desta
forma pode-se constatar grande divergência entre a legislação vigente e a realidade
paulistana. Ficou claro ainda, que os instrumentos urbanísticos disponíveis, muitas vezes
são desconsiderados ou sub utilizados pelos agentes produtores do espaço urbano, seja por
conta de interesses políticos, seja para a obtenção de vantagens financeiras ou ainda, por
deficiências técnicas distintas. Outro fator a ser considerado, é a especulação imobiliária
que tem movimentado notavelmente a economia nos centros urbanos brasileiros, afastando
porém, as pessoas de menor poder aquisitivo para regiões de custo menos inflacionado. Isto
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ocorre até o limiar da inviabilidade do retorno deste trabalhador pendular ao centro
econômico, lugar onde a maioria das oportunidades de trabalho está localizada. Outra
decorrência deste afastamento é que as próprias construtoras e incorporadoras buscarão
terrenos mais baratos nas extremidades da cidade, encarecendo cada vez mais o valor da
terra nestas regiões, retendo estoques

e tornando permanente o fenômeno da

gentrificação1.
A dificuldade de acesso à terra e à moradia é problema histórico e tem sido objeto da
demanda de diversos movimentos sociais. O debate da Reforma Urbana iniciado nos anos
sessenta e retomado com a abertura dos anos oitenta, foi fortalecido pela atuação desses
movimentos durante a consolidação da Constituição de 1988.
“Mais de 150 mil eleitores subscreveram a Emenda sobre Reforma
Urbana. Esta emenda foi entregue em 12.8.1987 em Brasília por
representantes do Movimento Nacional de Reforma Urbana de todo o
Brasil.” (RODRIGUES, 1988:63)
A atuação foi contemplada com a inclusão no Capítulo II “Da Política Urbana” de dois
artigos destinados a garantir o direito à cidade, à democratização da gestão urbana, à
propriedade e à defesa da função social da cidade. Um deles explicitando o papel e a
responsabilidade do Poder Público municipal nessa questão:
“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo
Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei,
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.
§ 1º - O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal,
obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o
instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão
urbana.
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade
expressas no plano diretor.

1

A gentrificação é um processo de povoamento que envolve transformações de centros urbanos
em suas dimensões materiais, econômicas e sociais. (ZACHARIASEN, 2006)
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§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com
prévia e justa indenização em dinheiro.
§ 4º - É facultado 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 ou edificação compulsórios;
II - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana
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 dez anos, em parcelas anuais,
iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os
juros legais.”
O artigo seguinte facilitou a aquisição dos lotes urbanos ocupados por posseiros,
diminuindo o tempo necessário do exercício da posse para o reconhecimento do domínio
sobre eles.
“Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos
e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e
sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família,
adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro
imóvel urbano ou rural.
§ 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao
homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado
civil.
§ 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais
de uma vez.
§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.”
A legislação específica para implementar tais princípios e regulamentar os
instrumentos considerados necessários para atingi-los, passou a vigorar somente treze anos
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mais tarde, quando foi sancionado o Projeto de Lei Complementar ao Capítulo
Constitucional referente à Política Urbana: o Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257 de 10
de julho de 2001, que:
“Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece
diretrizes gerais da política urbana [..]”
Com a aplicação desta Lei, se garantiu o direito do cidadão de suprir suas
necessidades enquanto morador e de ter acesso aos equipamentos e serviços disponíveis
em seu município, visando o cumprimento do papel social da cidade.
Também, pela primeira vez na história do país, foi institucionalizada a possibilidade
de aplicação dos seguintes instrumentos de indução ao desenvolvimento urbano:


Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios (artigos 5º e 6º)



IPTU progressivo no tempo (artigo 7º)



Desapropriação para fins de reforma urbana, com pagamento em títulos (artigo 8º)



Consórcio imobiliário(artigo 46)



Outorga onerosa do direito de construir (artigos 28 a 31)



Direito de superfície (artigos 21 a 24)



Transferência do direito de construir (artigo 35)



Operações urbanas consorciadas (artigos 32 a 34)



Direito de preempção (artigos 25 a 27)

A conquista obtida, resulta da própria evolução da cultura técnica brasileira ao longo
da década de 1980. O Plano Diretor do Município de São Paulo, por exemplo, já alertava
para a necessidade de tratar não apenas o município de forma isolada, mas no contexto da
sua Região Metropolitana (recomendação presente na Carta de Atenas de 1933) e
introduzia novos conceitos como o dos vazios urbanos, a descentralização, o solo criado,
entre outros.
“Outro conceito central do PD-85 é o dos vazios urbanos. Constatouse a existência de grande quantidade de terrenos vagos com mais de
um hectare. A descentralização é outro conceito retomado em 1985
de forma atenuada. No plano são destacados conceitos inovadores,
já estudados por conta da revisão do PDDI, como o princípio da
recuperação pela municipalidade dos benefícios decorrentes da
valorização

imobiliária

gerada

por

investimentos

públicos;

a

possibilidade de transferência do potencial construtivo entre terrenos;
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o emprego de mecanismos tributários e incentivos fiscais para
promover a utilização de glebas ociosas; e a implantação de
Operações Urbanas – intervenções para a revitalização ou
transformação de áreas urbanas associando agentes públicos e
privados. Estes últimos em troca de liberalizações especiais em
relação à legislação vigente, como a possibilidade de aumentar o
potencial construtivo acima dos coeficientes de aproveitamento
máximos permitidos pelo zoneamento – sempre dentro de limites e
perímetros fixados para operação em lei – financiariam obras de
infraestrutura, melhorias urbanísticas e equipamentos. (SOMEKH,
2008: 149/150

A evolução dos estudos e a análise dos resultados práticos deixa claro que, os
avanços até aqui obtidos, ainda são insuficientes para corrigir os problemas seculares das
cidades brasileiras. A Lei n. 10.257 de 10 de julho de 2001- Estatuto da Cidade ao reunir
instrumento básicos auxiliares aos municípios para que possam elaborar seus próprios
planos norteados nele e na Constituição de 1988, foi objeto de expectativa e otimismo por
parte da comunidade técnica
“O Estatuto da Cidade” que há mais de dez anos está sendo
aguardado para regulamentar o art. 182 da Constituição Federal - é
uma frente, talvez a mais importante, pois dela depende grande parte
da

futura

credibilidade

de

eventuais

Planos

Diretores.

Os

movimentos populares setoriais – por terra urbana, habitação ou
transporte – formam outra frente, e o Plano Diretor será uma terceira
frente. Além do Estatuto da cidade o futuro dos Planos Diretores
depende[...].” (VILLAÇA, 2012,p.199).
Embora representando avanço da cultura técnica brasileira para fins de ordenamento
do território, o Estatuto da Cidade se mostrou insuficiente para o alcance pleno desse
objetivo e provocou questionamentos quanto à sua eficácia. O próprio Villaça declarou:
“As Operações Urbanas (como tudo o que dispõe o Estatuto da
Cidade)

são um instrumento de uso facultativo por parte dos

municípios. Como tal, elas são usadas quase que exclusivamente em
função da pressão política e dos interesses do setor mobiliário, que é
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aquele que tem maior interesse no espaço urbano.” (VILLAÇA, 2012.
p. 250)
Já Burnett, após estudar os Planos Diretores Participativos, considerados na
Constituição de 1988 “instrumento básico da políticas de desenvolvimento e expansão
urbana”, retomou o tema da Reforma Urbana (RU) afirmando:
“RU: Movimento iniciado na década de 60 com as reformas de base
do governo João Goulart, foi interrompido pelo golpe de 64. Depois
foi transformado no plano habitacional dos militares. Ressurgiu com a
abertura da década de 80, “se organiza nacionalmente através de
emenda constitucional e tem aí sua primeira e duvidosa conquista
legal, o Estatuto da Cidade” (p. 19). Foi regulamentado somente em
2001.”(BURNETT,2011)
Ao se referir sobre o município de São Paulo, observa que enquanto as Zonas
Especiais de Interesse Social (ZEIS) e o IPTU Progressivo esbarram nas indefinições e na
postergação, as Operações Urbanas e o Solo Criado são transformados rápida e
eficazmente em importantes investimentos imobiliários.
Tanto o Estatuto da Cidade quanto esses instrumentos possibilitaram avanço no
conceito da propriedade fundiária urbana brasileira. Antes da Constituição de 1988 o imóvel
construído sobre o terreno estabelecia relação siamesa, em que não se poderia desvincular
a construção do solo sobre o qual esta foi edificada. Tal relação constituía uma das maiores
causas de dificuldades na utilização de novos instrumentos de reorganização urbana, como
o Land Readjustment (LR). Em que pesem as críticas feitas às Operações Urbanas
Consorciadas, essas são as que mais se assemelham ao LR por mesclar interesses e
investimentos publicos com o privado. O que se observa é que enquanto aquelas permitem
relaxar o controle do uso do solo pelo Poder Público, contrariando, por vezes, o interesse
coletivo em benefício do poder econômico de grupos particulares, o LR promove a
compatibilização de interesses democraticamente identificados. Sendo relativamente
desconhecido na literatura ocidental, o Land Readjustment é processo de cuja assimilação
dependeria a prática na gestão da cidade. Para torná-lo conhecido seria útil a realização de
cursos e seminários auxiliares na divulgação e difusão desse e outros novos instrumentos
do desenvolvimento urbano sustentável que, por suscitar a população a se envolver nas
decisões públicas, figurariam como promotores de cidadania.

Este estudo visa contribuir com os aparatos técnicos voltados para a organização
espacial das cidades brasileiras e promoção da necessária reforma urbana. Frente às
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dificuldades enfrentadas, assume-se a hipótese de que a cidade, por ser orgânica, necessita
de busca continuada no conjunto de instrumentos capazes de ajustar ou promove-la

Quadro Resumo 1 - Introdução

REQUISITO 1

O déficit habitacional brasileiro tem origem na questão fundiária,
caracterizada pela histórica apropriação da terra pública por particulares

REQUISITO 2

Trazer à tona a questão fundiária e aprofundar o debate sobre o tema,
para subsidiar a fixação de políticas públicas relacionadas ao efetivo
cumprimento da função social da propriedade.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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2 OBJETIVOS
O não suprimento das necessidades habitacionais brasileiras, resulta do processo
histórico da apropriação do solo resultante da ineficácia e/ou deturpação, da implantação
das políticas públicas referentes ao tema. São significativos os efeitos provocados pelas
regras contidas nas “Ordenações do Reino” (Manuelinas, Afonsinas e Felipinas) focadas na
ocupação do litoral brasileiro para fins de defesa que transferiram para a colônia o
tratamento dado em Portugal às terras inaproveitadas, transformadas em devolutas. O
instrumento legal que em sua origem buscou aumentar a produtividade do solo de um
espaço geográfico relativamente restrito e populoso, ao ser transferido para a colônia
brasileira, ainda pouco povoada e com elevada extensão territorial provocou efeito inverso
aos seus objetivos e resultou em instrumento de apoio à apropriação de terras improdutivas
e à formação do latifúndio. Tampouco a Lei de Terras promulgada no período imperial
(1850) se mostrou instrumento capaz de minimizar as dificuldades de acesso da população
em geral à terra. Já o Estatuto da Cidade, principal conquista resultante dos movimentos
pela Reforma Urbana que tomou força com a abertura política da década de 1980, dispõe
apenas da desapropriação como instrumento que interfere na propriedade do solo.
É objetivo geral deste trabalho, contribuir para o desenvolvimento da cultura técnica
do planejamento urbano, examinando a ferramenta denominada Land Readjustment e
verificando sua aderência ao Estatuto da Cidade assim como, a possibilidade da sua
aplicação no ordenamento da rede urbana brasileira em conjunto às demais já utilizadas.
O objetivo específico é de verificar na reurbanização do núcleo Vila Sacadura Cabral
– Santo André, executada antes dos atuais instrumentos, através de Análise de Pós
Ocupação como foi trabalhada a questão da propriedade, da regularização da terra e o
saldo da implementação nos dias de hoje.
Quadro Resumo 2- Objetivos

REQUISITO 1

Baixa disponibilidade de instrumentos capazes de intervir no sentido de
solucionar o histórico descompasso das políticas públicas relacionadas à
ocupação do solo e a realidade fundiária brasileira

REQUISITO 2

Identificação de instrumentos capazes de colaborar com a correção de
problemas acumulados ao longo de cinco séculos, examinando a
viabilidade do LR se somar às ferramentas do urbanismo atualmente
disponíveis.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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3 JUSTIFICATIVA

A experimentação aqui pretendida, não é inédita. Estudo equivalente, fez parte dos
trabalhos desenvolvidos no âmbito da cooperação técnica promovida pela JICA (Agência de
Cooperação Internacional do Japão) com a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio
da ABJICA–SP (Associação dos Bolsistas a JICA em São Paulo e da antiga SEMPLA
(Secretaria

Municipal

de

Planejamento

Urbano)

atual

Secretaria

Municipal

de

Desenvolvimento Urbano, relatado por Souza(2009), no livro Métodos de Planejamento
Urbano:Projetos de Land Readjustment e Redesenvolvimento Urbano.
Como citado acima, foi percebido ao longo do desenvolvimento profissional que os
instrumentos urbanísticos presentes no Brasil ainda não permitem trabalhar com autonomia
na questão da propriedade da terra, à exceção da desapropriação e desafeto. Somado a
isso, o processo de privatização das terras ao longo dos anos tem se mostrado o grande
responsável pela formação de favelas.
Inicialmente, interessa buscar resposta a uma questão entendida de importância
maior, para identificar as razões que podem permitir a aplicação nas cidades brasileiras
contemporâneas, de instrumento utilizado no Japão rural do século XIX, com o objetivo da
melhoria da produtividade agrícola. Em outras palavras, apesar da acentuada divergência
entre os fatores que determinaram a formação do espaço brasileiro e do japonês e ainda,
apesar da acentuada divergência entre a própria constituição desses espaços, qual seria a
identidade que nos permite lançar a hipótese acima citada?
O primeiro passo para a resposta, está no estudo da questão fundiária quando da
passagem do modo feudal para o modo capitalista de produção, nos diferentes países.
Enquanto na França e na Inglaterra, a revolução burguesa desintegrou, a partir do século
XV, a estrutura da propriedade fundiária, na Prússia e no Japão essa estrutura se manteve
por mais tempo na medida em que a passagem da terra como meio de produção para as
mãos privadas se deu sob o comando exclusivo do Estado feudal.
“Por certo que o modo como o capitalismo vingou em todos os
países, se entrelaça estritamente com as estruturas sociais
anteriores, isto é, com a intensidade e a organização interna da
economia feudal deles todos. Na Inglaterra e na França, a
propriedade feudal do solo e a servidão desintegrara-se no processo
do desenvolvimento econômico ou foram desbancadas estrutural e
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categoricamente da revolução burguesa.[...]Enquanto que na Prússia
e no Japão esta “emancipação” foi levada a cabo no sentido oposto.
A organização da propriedade feudal do solo permaneceu intacta e
as classes dos camponeses livres e independentes e dos burgueses
da classe média pouco desenvolvidas.[...]” (TAKAHASHI, 1971, p.
115).

Já no caso brasileiro, as terras que inicialmente pertenceram à Coroa portuguesa,
foram gradativamente transferidas através de políticas de concessão fixadas pela Coroa,
pouco relacionadas com o modo de produção então praticado. A interferência do Estado
Imperial

se deu em 1850, através da promulgação da Lei de Terras que inaugurou o

instituto da legitimação da posse sobre a terra pública, até então inexistente no arcabouço
jurídico nacional. No Estado de São Paulo, o artifício foi bastante explorado pela oligarquia
cafeeira que reteve o poder sobre a terra antes da libertação dos escravos e da vinda ao
país das massas de imigrantes, o que determinou que esses grupos sociais
permanecessem sem meios ou condições materiais de se desenvolver economicamente.

“A origem da propriedade territorial no Brasil repousa nas
concessões públicas e reconhecimento das ocupações primárias,
como formas de consolidação e consequente formulação da
dominialidade tal como hoje a entendemos. Assim, sem eufemismos,
pode-se

dizer

que

a

propriedade,

no

Brasil,

constitui-se

fundamentalmente do patrimônio público ” (MAIA, 1982, p.11)

Uma vez identificado grau de identidade no tratamento dado à questão fundiária nos
momentos da consolidação do modo de produção capitalista dos dois países, um segundo
aspecto deve ser observado. Trata-se do processo de urbanização acelerada ocorrido nas
primeiras décadas após a Primeira Guerra Mundial lá e aqui. No caso do Japão, para
enfrentar a destruição provocada pelo terremoto de 1923, onde foi aplicado o LR,
introduzido pela Lei de Consolidação do Terreno Agrícola de 1899 em áreas urbanas. No
caso da atual Região Metropolitana de São Paulo, para absorver as transformações
decorrentes da industrialização que se estabelecia sobre o tecido e a estrutura urbana,
herdados do período cafeeiro.
Fato significativo, é aquele aqui chamado de terceira identidade, que se refere ao
período pós Segunda Guerra Mundial. Enquanto o Japão experimentava processo de
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urbanização acelerada para recompor a destruição sofrida, a Região Metropolitana de São
Paulo (RMSP) experimentava o mesmo processo sobre sua estrutura fundiária “complexa e
mal resolvida” em decorrência da forte presença do capital internacional.
Na imagem abaixo, pode-se verificar a evolução da mancha urbana, no período de
1949 a 1992.
Figura 1 - Evolução da Mancha Urbana

Fonte: EMPLASA - Plano Metropolitano da Grande São Paulo 1993/2010

Verifica-se assim que, em ambos os casos, a formação espacial teve na sua origem,
processo acelerado de urbanização não planejado, em território dominado pelo Estado e
pelos setores sociais sob o seu controle, em detrimento das demais classes sociais
envolvidas. Em ambos os casos, a solução ou, ao menos a mitigação dos problemas
existentes, depende da aplicação de instrumentos capazes de interferir no aspecto básico
do planejamento urbano, que é a questão fundiária.
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Atualmente, pelo valor da terra e densidade na Região Metropolitana de São Paulo,
se tornou oneroso demais para a Administração Pública qualquer iniciativa de
reordenamento da estrutura física, a partir de projetos de intervenção urbana, após
ocupações irregulares e/ou desordenadas, assim como na denominada “cidade legal”, uma
vez que a ferramenta mais comumente utilizada é a desapropriação total, ou parcial, do
lote.
Figura 2 - Imagem Aérea da Região Metropolitana da Grande São Paulo

Fonte: Satelite Apollo11 / SatMaps (2013)

Segundo dados do Ministério das Cidades em sua pesquisa “Irregularidade fundiária
e imóveis vagos”, publicada no ano 2000, dos 44 milhões de domicílios do Brasil, mais de 12
milhões estão em situação de irregularidade fundiária. O déficit habitacional brasileiro fica na
ordem de 7 milhões de unidades e confronta os 6 milhões de imóveis vagos. Além deste
dado, 84% das famílias sem moradia adequada possuem renda mensal familiar inferior a
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três salários mínimos, 92% inferior a cinco salários mínimos, necessitando-se portanto para
abordagem da questão ferramenta de alta eficácia e desenvolvimento inteligente.
Ao mesmo tempo que o processo de transição entre o rural e o urbano é complexo e
demanda eficiência na aplicação das técnicas de planejamento urbano, pois “somente assim
o espaço de expansão urbana poderá ser ordenado, antes que a ocupação esteja
completamente consolidada” (BORIN, 2006) , contrasta com histórico da consolidação da
RMSP.
Com o Estatuto da Cidade surgiram novos instrumentos desenhados para o trabalho
com a ocupação do espaço, visando o reordenamento de terras urbanas e evitando
desapropriações. Dentre este conjunto de Leis, as Operações Urbanas Consorciadas se
assemelham, em partes, ao mecanismo proposto pelo Land Readjustment, justificando-se
dessa forma a importância de se estudar uma possível aplicação desta ferramenta na
cidade de São Paulo.
No caso específico de São Paulo, o Plano Estratégico elaborado em 2002 e ainda
vigente, representa também uma possibilidade concreta de melhoria do espaços urbano e
do meio ambiente, na medida em que elegeu como um dos quatro elementos estruturadores
do novo desenho, a rede hídrica do território ao longo da qual foi prevista, nos Planos
Regionais de 2004, a implantação de parques lineares cujo assentamento esbarra, entre
outros, no problema fundiário para o qual a aplicação da ferramenta do LR pode se revelar a
alternativa mais apropriada para a viabilização do projeto.
Além do exposto, foram levantados via internet com o banco de dados do “The
Bureau of Urban Development – Tokyo Metropolitan Government”, agência japonesa que
controla, entre outros, os projetos de Land Readjustment, a região tem experiência de
13.701,33 ha de implantações com a técnica, parte em desenvolvimento e outra já concluída
com sucesso.

Quadro Resumo 3 - Justificativa

REQUISITO 1

Desapropriação como instrumento preferencial de intervenção na
propriedade do solo

REQUISITO 2

Disponibilidade de instrumentos que permitam fazer cumprir a função
social da propriedade.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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4 METODOLOGIA

Ao examinar a possibilidade de aplicação do Land Readjustment no processo de
transformação das questões espaciais no território brasileiro, mais especificamente na
Região Metropolitana de São Paulo, a pesquisa busca acrescentar ao conjunto de
mecanismos de controle dos espaços, construído e não construído, uma alternativa que em
casos específicos poderá se tornar vantajosa tanto para o Estado quanto para a sociedade,
na medida em que, para o primeiro, minimiza os custos da sua intervenção e, para a
segunda, combate o processo de “gentrificação”, ou seja, deixa de expulsar para áreas mais
distantes aqueles de menor poder aquisitivo que vivem em áreas que passam a ser mais
valorizadas após a intervenção do poder público.
Para investigar os métodos disponíveis para o planejamento urbano no Brasil, onde o
produto ou resultado da pesquisa deve atender aplicações práticas no projeto de desenho
urbano, como a possível aplicação da ferramenta Land Readjustment, foram percorridas as
seguintes etapas:
Etapa 1: Executadas ações que orientaram o desenvolvimento do trabalho, como:
definição do tema e objetivos a serem alcançados, delimitação do escopo do trabalho,
definição do método para obtenção dos resultados.
Etapa 2: Realizados os levantamentos bibliográfico e da legislação disponível
relacionadas ao método Land Readjustment e Estatuto da Cidade, que permitiram identificar
as problemáticas do Planejamento Urbano em São Paulo e algumas limitações da legislação
atual. Iniciou-se a elaboração da dissertação.
Etapa 3: Continuação da dissertação, fazendo comparativo entre as maneiras
utilizadas internacionalmente com sucesso e os instrumentos brasileiros de gestão territorial
e reordenamento do solo.
Etapa 4: Coleta de dados para executar o estudo de caso. Revisão bibliográfica,
vistoria in loco, pesquisa primária de dados com moradores do núcleo.
Etapa 5: Análise dos dados gerados pelo projeto e as melhorias, bem como o
encerramento da dissertação e ações para conclusão do trabalho, como a análise dos
resultados obtidos e recomendações para pesquisas futuras.
Ver figura 3, abaixo:

Figura 3 – Etapas de Desenvolvimento do Projeto

Etapa 1

•Definição do tema do trabalho
•Definição dos objetivos
•Delimitação do escopo
•Inicio do levantamento bibliográfico

Etapa 2

•Levantamento bibliográfico e da legislação urbanística disponível
•Identificação das problemáticas relacionadas ao planejamento urbano em SP e limitações da
legislação atual
•Início da elaboração da dissertação

Etapa 3

•Revisão bibliográfica e da legislação
•Continuação da dissertação
•Elaboração de um comparativo entre os métodos japonês e brasileiro
•Início de projeto de estudo de caso com a ferramenta eixo histórico-cultural na Vila Mariana

Etapa 4

•Após a qualificação, foi orientado modificar o estudo de caso para a Área do Núcleo Sacadura
Cabral na análise da pós ocupação.
•Novo levantamento de dados e referencias bibliográficas para o estudo de caso
•Vistoria in loco, pesquisa primária de dados para avaliação da pós ocupação
•Aprimoramento da dissertação

Etapa 5
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•Finalizar a análise do estudo de caso proposto pela Banca de Qualificação.
•Avaliação das melhorias com a proposta do estudo de caso.
•Finalizar a dissertação

De tal maneira que comparando a estrutura fundiária dos dois países e os
instrumentos disponíveis nos mesmos, possa se verificar com a análise de pós ocupação
no núcleo Sacadura Cabral, a possibilidade de somar aos instrumentos hoje existentes para
regularização de assentamentos precários ou requalificação urbana conforme ilustrado:
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Com a revisão bibliográfica pretende-se embasar a hipótese de que a ferramenta
pode somar aos instrumentos para desenvolvimento urbano já existentes. Para tal se faz
necessário levantamento teórico, histórico e contextualização.

5.1 Definição de Land Readjustment
Transcreve-se abaixo em tradução livre a definição apresentada pelo Prof. Solomon
Haile, PhD e professor assistente da Addis Ababa University, da Etiópia na Semana de
trabalho “FIG 2013: Ambiente para a Sustentabilidade”, promovido pelo UN-HABITAT, em
Abuja, Nigéria:
“Land Readjustment é uma técnica por meio da qual um grupo de
parcelas consecutivas de terreno em uma área urbana retalhada ou
interna a um bairro/vizinhança, são voluntariamente reunidas para
planejamento unificado, otimização do uso solo, criação de serviços
e, para tanto, as partes são realocadas, dividindo equitativamente os
custos de projeto e seus benefícios.”
O que Solomon Haile define pode ser entendido como, em última análise, mais uma
possibilidade que as cidades brasileiras têm para somar ao Estatuto da Cidade e outros,
como ferramenta para fazer com que a cidade cumpra seu papel social.
O objetivo do trabalho ora apresentado é a análise dessa viabilidade. Nele pode-se
destacar citação do urbanista Cândido Malta Campos Filho reiterando que, mesmo “ o valor
justo de uma

indenização não incorporará, em seu preço, a quantia decorrente do

investimento público e privado de terceiros”. (CAMPOS F., 1986:130)
Martim O. Smolka, diretor do Programa para a América Latina e o Caribe do Lincoln
Institute of Land Policy, Cambridge, MA, EUA e Professor

do IPPUR-UFRJ

e David

Amborski, Professor da Escola de Planejamento Urbano e Regional da Ryerson Polytechnic
University, Toronto, Canadá, ao escrever sobre as estratégias praticadas por governos
locais para capturar mais-valias fundiárias, assim se referem ao Land Readjustment:
“Iniciativas de Land Readjustment (reajustes de terra) em que os
governos compram ou incorporam terras para geralmente, através da
formação de um truste de terras, reorganizar os padrões de
propriedade e de urbanização, redistribuindo parte das terras, ou
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todas, aos proprietários existentes ou a novos proprietários (Doebele,
1982). Com esse esquema, o governo pode reter parte da terra para
o uso que achar necessário....” (SMOLKA et AMBORSKI,2011:p.69)
Já Felipe Francisco de Souza, define o Land Readjustment (expressão que pode ser
traduzida como reajuste fundiário ou, “ao pé da letra”, reordenamento de terras) por:
"Método de desenvolvimento urbano de execução compartilhada,
em que os proprietários e inquilinos contribuem para o financiamento
e a realização do projeto de transformações urbanas estruturais
juntamente com o Poder Público, dividindo de maneira equilibrada os
custos e os benefícios do desenvolvimento urbano"(SOUZA,
2011:29).
Como exemplo de ferramenta de desenvolvimento urbano, o Land Readjustment é
instrumento, onde proprietários e inquilinos contribuem para o financiamento e a realização
do projeto de transformação urbanas juntamente com o poder público, dividindo de maneira
equilibrada os custos e os benefícios do desenvolvimento urbano, aplicável tanto na
renovação de áreas urbanas consolidadas, quanto no desenvolvimento de centros urbanos
e na prevenção de crescimento desordenado das cidades. (FERNANDES, 2010)
Em outras palavra, o Land Readjustment se vale do princípio básico de organizar os
proprietários para agir coletivamente e em cooperação técnica para o desenvolvimento
local.

5.2 Sobre o Land Readjustment

O método se apresenta como alternativa de planejamento e gestão territorial para
reorganização de áreas rurais e urbanas, podendo ser dividida em cinco grandes categorias
(SOUZA, 2009) :


Tipo 1 (zonas rurais): implementado para melhora das propriedades

rurais, visando melhoria de produtividade, recursos hídricos, acessibilidade para
escoamento da produção e fortalecimento da comunidade rural local;


Tipo 2 (novas cidades): implementado para prover terrenos urbanos

em regiões de periferia ou ainda em locais de transição entre rural e urbano,
evitando crescimento desordenado, com projetos de áreas residenciais próximas
à comércios e serviços;
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Tipo 3 (renovação urbana): finalidade de reorganizar áreas já

adensadas, com infraestrutura básica, porém sem renovações urbanas, com
melhorias de infraestrutura e zonas comerciais;


Tipo 4 (novos centros e infraestruturas urbanas): implementado para

desenvolver

infraestrutura

urbana

de

maior

complexidade

em

regiões

intensamente urbanizadas, antigas áreas industriais ou destinadas à ferrovia;


Tipo 5 (reconstrução urbana): tem o objetivo de recuperar e adaptar

áreas destruídas por acidentes naturais, como terremotos e deslizamento de
terras, prevenindo contra as consequências de novos desastres.

Constitui instrumento de desenvolvimento territorial e planejamento urbano cuja
utilização é considerada antiga em países na Ásia, Oriente Médio, Estados

Unidos e

Europa. Embora não haja consenso entre os profissionais da área, quanto à sua origem, há
registro de que técnicas semelhantes de reorganização fundiária, teriam sido aplicadas na
área rural de Washington no século XVIII, para instalação de infraestrutura e serviços
públicos. Por outro lado, embora vetada pelo poder público, proposta de gestão próxima ao
Land Readjustment foi elaborada por Ildefonso Cerda para financiar a implantação do
projeto que elaborou para a área central de Barcelona em 1861. Em Kobe, no ano de 1870 e
depois nas regiões próximas, os agricultores japoneses abriram caminhos em parcelas
cedidas nas propriedades rurais para aprimorar o escoamento da produção. Contudo,

“...é atribuído à lei aprovada em 1902, denominada “Lex Adickes”
de Frankfurt-am-Main, o marco legal do sistema moderno

de

Land Readjustment no mundo. Franz Adickes (1846-1915),
prefeito da cidade de Frankfurt, iniciou os primeiros contatos
voluntários

em 1891 para reordenar a estrutura fundiária das

propriedades urbanas. Em 1902, após a aprovação da Lei
Relativa à Transferência de terras

em Frankfurt, iniciou o

processo compulsório de reordenamento fundiário, dificultado pela
herança de antigas legislações que criaram terrenos longos e
estreitos, de difícil uso para o desenvolvimento” (Souza, 2011:
116).

Em seu artigo artigo “Land Readjustment – A Win-Strategy for Sustainable Urban
Development” (Germany, 2004) Rainer Müller-Jökel cita que ha mais de 100 anos, Franz
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Adickes, na época prefeito de Frankfurt am Main, criou lei que forçava os proprietários de
terras a participar dos chamados projetos de reordenamento do solo. A ideia principal desse
instrumento era que fossem modificadas as fronteiras dos lotes para melhor utilização dos
mesmos, e não desapropriar. Então as municipalidades teriam as áreas necessárias para
equipamentos e infraestrutura públicos, que seriam extraídas da totalidade do projeto.
O principal mecanismo de execução do Land Readjustment é o “replotting” (que pode
ser traduzido para o português como “reloteamento” ou “redimensionamento”). Significa a
mudança de localização, formato e área de diversas parcelas de terra, segundo processos
de amalgamação, subdivisão, relocação e troca, com o objetivo de atingir o cenário
estipulado pelo projeto. A partir de sua execução, antigas parcelas de terra são
transformadas em novas com localização e formatos total ou parcialmente diferentes
(SOUZA, 2011:29).
Outro instrumento é o “land pooling”(“banco de terras” - tradução livre) que permite
ao poder público formar reserva fundiária para utilização em ações futuras.

(Muller-

Jökel,2004)
Até a execução final do projeto, são percorridas várias fases, que passam por seu
planejamento de análise e custos para chegar à realocação dos proprietários. As
configurações resultantes do “replotting” produzem novo desenho urbano, sem com isso
expulsar a população do seu antigo local de residência, o que torna o processo menos
traumático.
De acordo com esse modelo, os valores dos direitos existentes são cuidadosamente
avaliados e os limites das terras são reorganizados. Após o projeto, a porcentagem de
direito de cada titular na área, em princípio, permanece a mesma de antes, mesmo que a
área e a localização de sua propriedade sejam diferentes. É comum que a área posterior do
terreno seja menor em virtude do aumento da quota para espaço dedicado à utilização
pública, mas seu valor é superior em razão do valor agregado pelos melhoramentos urbanos
e pela utilização mais intensa da área (SOUZA, 2009).
Esse método pode ser visto como alternativa para redução dos custos de transação
e coordenação de trocas de bens em estruturações fundiárias. Seu princípio fundamental é
simples: consiste no estímulo à troca de terras ou direitos de propriedade. A singularidade
dessa abordagem reside na sua concepção institucional, o que pode minimizar os custos de
transação nas operações urbanas se existirem condições favoráveis.
Sua aplicação, no entanto, requer ambientes institucionais em que os indivíduos
estejam dispostos a cooperar e a gerenciar conflitos. Na escolha da terra para
remodelamento, os proprietários e outras partes interessadas devem conceber sistema em
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que a ação coletiva pode ser estimulada e os benefícios e os custos de loteamento sejam
divididos equitativamente entre as partes envolvidas. É necessária autorização por meio de
lei específica e sua execução fica a cargo de agência técnica multidisciplinar conhecida
como agência de implementação, que é responsável pelo processo de transformação das
diversas unidades fundiárias inseridas na delimitação do projeto (HONG e NEEDHAM,
2007).
Projetos de Land Readjustment têm várias etapas onde muitas vezes, os
proprietários devem ser realocados provisoriamente, para execução de serviços
preliminares, como nivelamento e preparação do solo. O replotting provisório e o definitivo
devem ser acordados com todos os proprietários e inquilinos envolvidos, garantindo
inclusive a transferência do titulo de propriedade, para nova parcela de terra, quando
necessário. (SOUZA, 2009).
Hong e Needham (2007) afirmam que
“O Land Readjustment geralmente envolve quatro componentes:
iniciação do projeto, apoio ao desenvolvimento da comunidade,
redivisão das terras e manutenção e redistribuição de terrenos.”
De uma forma mais detalhada, pode-se dizer que são comuns ao processo, as
seguintes etapas:
1) Aprovação do método por lei específica;
2) Forma de aplicação do método: localização, justificativa e plano de custos;
3) Análise do Land Readjustment (plano de implementação):
a) Regulação de acordo com a legislação: aprovação do método, regulação junto aos
órgãos de planejamento, estruturação da agência de implementação, sistematização do
processo de construção de consenso e oposição;
b) Provisão de incentivos (isenção de impostos): viabilidade econômica, avaliação
fundiária e títulos de propriedade, plano de replotting provisório e definitivo, aprovação de
subsídios do Governo, atração de outros investidores, aprovação e divisão de custos e
benefícios entre os envolvidos;
4) Execução da ferramenta:
a) Demolições;
b) Obras de execução de infraestrutura;
c) Relocações;

35

d)Emissão de novos títulos de concessão e propriedade;
e)Encerramento do projeto de Land Readjustment

Fernandes (2010) atestou que este instrumento de desenvolvimento territorial e
planejamento urbano já teve seu uso documentado na Ásia, África, Américas e Oriente
Médio, ao declarar, no Seminário Internacional Instrumentos Urbanísticos de Gestão da
Valorização da Terra e de Indução do Desenvolvimento Urbano: um diálogo Brasil-JapãoColômbia que teve a coordenação geral por Daniel Todmann Montandon. -- Brasília, DF :
Ministério das Cidades (2010):
“Trata-se de um importante instrumento para a renovação de
área urbana consolidada, no desenvolvimento de centros
urbanos e na prevenção de crescimento desordenado das
cidades.”(FERNANDES, 2010)
No Japão, pelas questões de desastre natural, guerras históricas e escassez de
território, tornou-se de extrema importância adotar ferramenta eficiente para planejar,
gerenciar e reestruturar o território. Além disto, deveria funcionar da maneira mais
econômica possível. O conceito levado ao país seguiu o padrão alemão, sendo porém
aprimorado.
A necessária relocação provisória de diversos proprietários segue plano de
redimensionamento provisório. Em princípio, este e o “definitivo” devem ser executados
após acordo comum entre todos os proprietários e inquilinos envolvidos, respeitando a
preservação dos títulos de propriedade e garantindo a transferência do título original da
propriedade antiga para a nova parcela de terra.(SOUZA, 2011)
Esse processo de transformação das propriedades envolvidas é feito após tentativas
de acordo e consenso entre proprietários e inquilinos, perante diretrizes e condições
preestabelecidas pelo Poder Público. A adesão deve ser feita pela maior parte das
propriedades, quando isso não ocorre, a agencia de implementação pode paralisar definitiva
ou temporariamente a execução do projeto. Quando há adesão plena, a agência trabalha no
intuito de solucionar os problemas existentes, auxiliando nos seguintes processos:
desapropriação, concessão de exclusão da propriedade do perímetro do projeto por meio do
pagamento de impostos, imposição da restrição ao desenvolvimento da propriedade privada
enquanto o projeto de não chegar ao fim. Por não serem diretamente desapropriados e
utilizar-se do cálculo de fração ideal relacionado a cada terreno, será reembolsada somente
a parcela de terreno que for cedida para uso de equipamentos públicos, onerando em menor
volume os cofres públicos. Para que seja mais rápido o processo de transição, orienta-se
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realocação provisória para execução das obras. Este seria um “replotting provisório”,
“respeitando a preservação dos títulos de propriedade e garantindo-se a transferência do
título original da propriedade antiga para a nova parcela da terra”(SOUZA, 2009)
Na maioria dos casos, após o replotting, as áreas das parcelas de terra são
reduzidas em função da ampliação de espaços públicos e da constituição de novas
infraestruturas necessárias para a readequação de determinadas áreas da cidade, mas
espera-se que as propriedades sejam valorizadas em função das melhorias em
acessibilidade, qualidade ambiental e infraestruturas novas ou otimizadas. A absorção dos
benefícios do desenvolvimento é feita pelo poder público através da constituição de novas
áreas públicas, sem o instrumento de aquisição extensiva de terras, e por parte da iniciativa
privada, pela sobrevalorização fundiária após a execução do projeto (SOUZA, 2011).
O desenvolvimento é sinuoso por isso sua eficácia depende do consenso entre
proprietários e inquilinos em relação às diretrizes traçadas pelo Poder Público. É
estabelecido o numero mínimo de proprietários que deve aderir para que o projeto seja
levado adiante.
Em alguns países, o intuito do Land Readjustment é constituir, além do espaço
público, terrenos-reserva oriundos da contribuição fundiária de cada proprietário. O principal
benefício na participação do Land Readjustment pelos proprietários baseia-se na disposição
de propriedades privadas para espaços públicos, com possível valorização da parcela de
terra resultante em comparação à propriedade anterior (SOUZA, 2009).
O assunto se torna interessante pela natural busca de instrumentos mais eficientes e
inteligentes para a Gestão Pública. No contexto da Constituição de 1988, do Estatuto da
Cidade de 2001 e dos Planos Diretores, os aparatos técnicos se mostraram insuficientes e
ainda devem ser trabalhadas questões legais, de reciprocidade e incentivos econômicos
para ajuste da ferramenta. Com relação aos aspectos culturais e sociais, nunca antes houve
este contexto no Brasil que permitisse que a sociedade exercesse pressão sobre as
políticas urbanas vigentes. É estimado crescimento populacional urbano próximo ou maior
que dois terços até 2040 (UNHABITAT, 2009).
O método de Land Readjustment já foi utilizado em diversos países ao redor do
mundo, mas até a década de 1970 seu uso para o desenvolvimento urbano da forma que
entende-se hoje era praticamente desconhecido na literatura técnica ocidental (à exceção
da Austrália, onde era conhecido como “land pooling”), considerando-se que ainda o é.
Alguns de seus componentes foram aplicados na fundação da capital dos EUA, Washington,
no século XVIII, e também na Alemanha e na Holanda para aumentar a eficiência de áreas
agrícolas. Foi defendido no Japão para a reconstrução de Tóquio após o grande terremoto
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de 1926, e também amplamente utilizado lá para a reconstrução após a II Guerra Mundial,
assim como na Coréia do Sul e em Taiwan após guerras civis para levar a cabo planos
ambiciosos de desenvolvimento urbano a baixo custo de capital (Hong e Needham, 2007).
O conceito básico de reajuste fundiário começou a aparecer em publicações do
programa ONU para o desenvolvimento, do Banco Mundial e outras organizações similares
na década de 1980, e a partir daí passou a ser mais reconhecido. Projetos-piloto foram
implementados na Indonésia, Tailândia, Nepal, Malásia e outros países com diferentes
graus de sucesso, sem nunca evoluir para uma política nacional. À exceção das
experiências pós-guerra citadas acima, o reajuste fundiário para o desenvolvimento urbano
em grande escala permaneceu sem ser testado, pois implicava em redefinição das fronteiras
e ajustes de direitos de propriedade por órgão público, processo altamente arriscado em
muitos países.

Figura 4 - Exemplo Genérico de Projeto de Land Readjustment

Conforme ilustrado na Figura 4, define-se o perímetro de intervenção e utiliza-se o
“replotting” (reparcelamento ou reloteamento). Até a execução final do projeto, passa-se
pelas seguintes fases: Início, Planejamento, Custos e Realocação. As configurações
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resultantes do “replotting” produzem novo desenho urbano, sem com isso expulsar a
população do seu antigo local de residência, o que torna o processo essencialmente menos
traumático.
A prática em território japonês está regulamentada por leis específicas e a
implementação fica a cargo de agência técnica multidisciplinar, que é responsável pelo
processo de transformação das diversas unidades fundiárias inseridas na delimitação do
projeto (SOUZA, 2009).
No cenário ideal, pode-se dizer que a agencia teria sua melhor eficácia caso fosse
desvinculada

de

partidos

políticos

e

grupos

dominantes,

obedecendo

única

e

exclusivamente aos critérios técnicos e métodos de implementação; o que contrasta com as
diversas formas de corrupção recentemente publicados na mídia brasileira.
Podemos citar dois países em que o Land Readjustment foi aceito como prática de
reestruturação fundiária: a Alemanha e o Japão. No caso da Alemanha, é questão histórica
que
“dado o seu processo de urbanização e as relações concretas deste
com as condições gerais necessárias ao processo de acumulação, é
um grande laboratório de práticas, propostas e estudos sobre
urbanismo que serão referenciais para outros países.” (QUINTO Jr.,
1988).

Após os resultados deste sistema na Alemanha, iniciou-se a internacionalização do
processo. O Japão traduziu a lei e a adaptou em 1919, com aprovação de sua Lei Federal
de Planejamento Urbano. Outros países começaram a estudar o modelo alemão a fim de
adaptá-lo e aplicá-lo em sua legislação local, principalmente em áreas previamente
destruídas por desastres naturais (SOUZA, 2009).
No Reino Unido, no mesmo período, iniciou-se debate sobre o planejamento das
cidades, porém, devido à forte cultura de propriedade privada, o Land Readjustment não foi
incorporado e muitas vezes foi rejeitado na elaboração de leis de planejamento urbano no
país. Porém as ideias do Land Readjustment foram amplamente difundidas tanto nas
colônias britânicas como na Índia britânica, Palestina, Austrália Ocidental (SOUZA, 2009).
O Japão, da mesma forma, introduziu o modelo de organização urbana em Taiwan
(China) em 1930, o mesmo ocorreu em Seul (Coreia do Sul) em 1937, já que nesta época,
estas cidades eram colônias japonesas (SOUZA, 2009).
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Antes da Segunda Guerra Mundial, muitos países iniciaram ações para consolidar o
direito de propriedade, principalmente em regiões agrícolas e seguindo o mesmo processo
do Reino Unido, não havendo, porém, muitos avanços. Após a Segunda Guerra, o
mecanismo ganha mais força, devido à demanda por subsistência e produção agrícola,
durante a reconstrução de vários países.
Holanda, França, Bélgica, Áustria, Finlândia e Noruega, países afetados pela Guerra,
iniciaram o processo de Land Readjustment rural. Na Alemanha, o modelo para uso rural, foi
aplicado em todo território nacional. No Japão, país que sofreu com muitos ataques aéreos,
a Lei de caráter especial foi aprovada em 1946 e em 1954 foi aprovada a Lei Federal do
Land Readjustment que é vigente até hoje (SOUZA, 2009).
Nas décadas de 1950 e 1960, muitos países readaptaram a ferramenta, segundo sua
realidade e necessidade da época. Já na década de 1970, o método ganha evidência com o
Banco Mundial, já que eram suas prioridades a redução da pobreza, melhoria das condições
de habitação e acesso aos serviços de infraestrutura. Na mesma época, o Japão se destaca
pela disseminação da ferramenta Land Readjustment. Passados dez anos, na década de
1980, países como Alemanha e Austrália iniciam processo de aprimoramento do método e
países como Canadá e Estados Unidos iniciam a introdução do mesmo, mas com pouco
sucesso. No anos 1990, a Espanha aprimorou seu método, bem como a Suécia e a
Finlândia, que o converteram para aplicação urbana. Nesta mesma época, o Japão já tinha
resultados. A partir dos anos 2000, a difusão do Land Readjustment ganha outros países
como Vietnã, China, Líbano e Brasil (SOUZA, 2009).

5.3 Contexto de LR na RMSP

No Brasil, o processo de disseminação iniciou-se via cooperação do Japão em 2005.
A publicação do livro “Land Readjustment e Operações Urbanas Consorciadas” em 2007, foi
marco que contribuiu para a definição do mecanismo nos projetos de desenvolvimento
urbano na cidade de São Paulo. Existe grande interesse dos responsáveis pelo
planejamento urbano, em explorar e aplicar conceitos do LR, viabilizando, desta forma,
intervenções urbanas estratégicas, que se forem positivas, podem ser aplicadas
nacionalmente (SOUZA, 2009).
Atualmente o método mais comum para reestruturação territorial com a participação
do Poder Público é a desapropriação. Neste quesito, nosso país ainda é jovem e possui
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muito mais território, de tal maneira que nossas leis ainda estão em desenvolvimento. Na
Tabela 1, abaixo, explicita-se algumas das diferenças entre os dois países:

Tabela 1 -- Comparativo dos instrumentos de planejamento urbano Brasil x Japão

Elemento de comparação

Quadro comparativo dos instrumentos de planejamento urbano
Brasil

Japão
Lei Nacional de
Lei de Parcelamento do Solo
Planejamento Urbano (1919 e
Principais leis nacionais de política urbana
(1979) Estatuto da Cidade
1968) e Lei Nacional do Land
(2001)
Readjustment (1954)
Planejamento na escala do município
Plano Diretor Municipal
Plano Diretor (APU e ACU)
Projeto Específico de expansao Planos Distritais, Projetos de
Planejamento Local + instrumentos de gestão
urbana (inovação - Lei
Land Readjustment e
12.608/12)
Projetos de Redevelopment
Operações Urbanas
Sistema de Land
Mecanismos de execução compartilhada (Poder Público + iniciativa privada)
Consorciadas, Consorcio
Readjustment
Imobiliário
Compulsório a partir de 2/3
Caráter de adesão ao projeto urbano de execução compartilhada
Facultativo
da adesao
É facultativa nos casos de
Obrigatoria contribuição em
Operação Urbana Consorciada
Caráter da gestao da valorização da terra
terreno quando o projeto for
e de Outorga Onerosa do
aprovado
Direito de Construir
Adaptado de: Montandon, D. T. 2012

A compreensão da maneira segundo a qual se estruturou a rede urbana brasileira
exige a identificação, ao menos parcial, do processo da sua formação e das políticas
públicas adotadas, primeiro pela Coroa portuguesa, depois pelo Império e posteriormente,
no período republicano, para a totalidade do território brasileiro, buscando esclarecer os
pontos relevantes e os fatores determinantes de sua conformação espacial.
As primeiras Ordenações do Reino, implementadas através de Martim Afonso a partir
de 1532, determinaram que para a proteção do território recém descoberto, fosse formada
uma rede urbana

litorânea, como forma de proteção da costa, das invasões então

financiadas pelos países que não aderiram ao Tratado de Tordesilhas.
O sítio onde os padres jesuítas implementaram seu aldeamento polinuclear e que
viria a se tornar a Região Metropolitana de São Paulo, constituindo exceção da regra de
ocupação do território e por estar isolado das áreas de maior atividade econômica teve sua
economia, por aproximadamente dois séculos, basicamente de subsistência e suporte as
tropas que subiam a Serra do Mar ou partiam em direção ao interior da colônia. O processo
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espontâneo de ocupação da planície, gerou estruturação espacial radiocêntrica nos vários
núcleos do aldeamento. No caso da cidade de São Paulo, formaram-se cinco caminhos
irradiando do núcleo central:
 A norte: o caminho para Bragança, que atravessava a várzea Rio
Tietê, passando por ponte que ligava o núcleo à atual Rua Voluntários
da Pátria;
 A leste: o caminho da Penha em direção ao Rio de Janeiro;
 A oeste passando pelo atual leito da Av. São João, o caminho de
Sorocaba, onde no período da mineração se concentrou a feira do
muar, importante evento do período para abastecer com animais as
tropas que percorriam os caminhos entre as áreas de produção e os
portos;
 A sudoeste: o caminho dos Pinheiros, da direção do atual complexo
Consolação –Rebouças;
 A sul: o caminho para Santos, inicialmente alcançando o vale do Rio
Tamanduateí descendo a Rua Tabatinguera e depois, seguindo pelo
espigão em direção à Rua Vergueiro, passando pela região da Vila
Mariana
Com a cafeicultura, a capitania que antes era pobre e esquecida revelou solo fértil e
território suficiente para reverter o quadro. A imigração e as ferrovias colaboraram com o
desenvolvimento da região e a modificação da economia local, assim como surgiu a
necessidade de reajuste fundiário. A ferrovia Santos-Jundiaí(1867), Cia de Carris de
Ferro(1872 - era composta por bondes puxados a burro e a linha ia do Largo do Carmo à
Estação da Luz), a inauguração das Estradas de Ferro Central do Brasil e
Sorocabana(1878) e a primeira linha de bonde para o Brás puxado a burros(1887) foram
pontos estruturadores na locomoção urbana, e pelo seu

traçado muitas vezes

e na

permanência da população em determinados bairros.
Já em 1886, instituído o Código de Posturas que dispunha Normas Estéticas, de
higiene, largura das vias, localização de atividade (industriais, hospitais, casas de
espetáculos e funcionamento de estabelecimentos).
“Com essa nova legislação, a largura das ruas deixa de ser fixada
em 16 m e passa a ser calculada em função da relevância dessa rua
na estrutura urbana: ruas de tráfego local, de tráfego de passagem,
avenidas, etc. Em decorrência desse critério, seria então definida a
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altura das edificações, sempre em observância à insolação
adequada.”(SIMOES Jr, J.G.; 2008)
O processo de modernização fundiária no Brasil tem início com a Lei Imperial nº
601, de 18 de setembro de 1850, conhecida como Lei de Terras, a qual alterou a condição
da propriedade fundiária, transformando-a em mercadoria. O segundo passo importante
nesse desenvolvimento foi a entrada massiva no Brasil de fluxos de imigrantes europeus
que necessitavam do financiamento estatal para pagar os custos de transporte e a
aproximação destes trabalhadores com o complexo agroexportador. (1876 – Através de Lei
Imperial, Elaborada por Antonio Prado Ministro da Agricultura de Dom Pedro II estabelece
as bases para o financiamento público para a imigração Europeia).
Em 1888, com a Lei Áurea e a consequente abolição dos escravos, somada à
imigração europeia, resultou em conjunto de propostas destinadas à regularização das
terras, prevalecendo aquelas que permitiram a apropriação das terras públicas por setores
privilegiados da sociedade. No caso específico da região que viria se tornar o município de
São Paulo e seus arredores, ao final no século XIX, a medição realizada pela Comissão de
Terras, apurou estarem disponíveis no total, área de terras públicas quatro vezes superior à
área então urbanizada. Contudo, em continuidade ao processo histórico de deixar de tomar
as providências de demarcação e providenciar a correspondente documentação dessas
áreas, o poder público acabou por permitir que percentual significativo fosse apropriado por
particulares, perdendo assim, naquele momento, a possibilidade de organizar o banco de
terras públicas necessário para o planejamento territorial da região, que seria equivalente ao
“land pooling” alemão.
“Segundo o Relatório da Inspetoria de Terras e Colonização, de 1889
e que faz parte da Seção de Biblioteca e Hematoteca do Arquivo do
Estado, em 1888 foram discriminadas e medidas na cidade de São
Paulo diversas áreas devolutas que somavam um total de
87.212.485,50m² (ou 8.721,48ha). Com desenvolvimento perimétrico
de 440.692,30m valor este superior a quatro vezes a área urbanizada
na época, que medida na “Planta da Capital do Estado e seus
arrebaldes” desenhada e publicada por Jules Martin em 1890 não
chegava a 20.000.000m² (ou 2.000ha)” (MONACO, 2004 p. 48)

Desde a introdução da moderna infraestrutura de transporte, com a construção das
primeiras ferrovias na segunda metade do século XIX, o Estado se viu obrigado a adotar o
potente instrumento para organização do território: desapropriação de terras.
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”durante o período de 1875 a 1915 se definiram as vocações de
inúmeros setores areolares dos arredores paulistanos, vocações
estas que iriam influir, decisivamente nas formas que posteriormente
assumiria a expansão metropolitana. Talvez esta seja a característica
mais expressiva do período em questão” (LANGENBUCH, 1968).
A intensidade da transformação, relatada na obra “São Paulo: três cidades em um
século” de Benedito Lima de Toledo, não permitiu que os planos, primeiro pontuais e depois
mais abrangentes, elaborados ao longo do século XX e início deste, fossem capazes de
garantir a qualidade do espaço e da vida, na metrópole que se formou.
Para a Administração Pública é muito custoso reordenar a estrutura física após
ocupações irregulares e/ou desordenadas quando existe projeto de intervenção urbana,
especialmente porque a ferramenta mais comumente utilizada é a desapropriação total do
lote.
Como explanado anteriormente, segundo dados do Ministério das Cidades, o déficit
habitacional brasileiro fica na ordem de 7 milhões de unidades contra 6 milhões de imóveis
vagos, o que, aliado à existência de população de baixa renda aponta para a urgência na
utilização de ferramentas eficientes para o setor.
Os instrumentos de planejamento urbano são voltados para controlar todo o
processo de expansão e desenvolvimento a fim de garantir a função social da cidade e da
propriedade. Dentre suas ações, está a ordenação contra ocupação em áreas com
infraestrutura presente, assim como também a desocupação ou ação para dificultar a
ocupação em áreas de risco ou áreas de preservação ambiental. Um destes instrumentos é
a legislação referente ao uso, ocupação e parcelamento do solo, e esta deve ser elaborada
baseada no Estatuto da Cidade, que estabelece alguns quesitos para ordenação e o
controle do uso do solo, para evitar (FREITAS, 2007):


Utilização inadequada dos imóveis urbanos;



Proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;



Parcelamento do solo, edificação ou uso excessivo ou inadequado em relação
a infraestrutura urbana disponível;



Instalação de empreendimentos que funcionem como polos geradores de
trafego, sem previsão da infraestrutura correspondente;



Retenção especulativa do imóvel urbano;



Deterioração as áreas urbanizadas;



Poluição e degradação ambiental.
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Esta legislação deve ser complementar ao Plano Diretor e deverá estar em
concordância com outros instrumentos urbanos que já existam no município, como planos
ambientais, viários, de desenvolvimento econômico e social, entre outros. Também deve
orientar a implantação de sítios de recreio, modelo de loteamento rural. Apesar da lei de
uso, ocupação e parcelamento do solo possuir caráter técnico-jurídico e restringir-se aos
limites municipais, deve ser elaborada com a participação da população, pelos
representantes da Câmara, e ser discutida em nível regional. (FREITAS, 2007):
Operações Urbanas Consorciadas são compostas por proprietários, moradores,
usuários permanentes e investidores privados. Tratam-se de medidas coordenadas pelo
Poder Publico municipal ou por Conselho representante, com o intuito de alcançar
transformações urbanísticas estruturais, com melhorias sociais e ambientais para a região.
É instrumento com grandes possibilidades, viabilizando estratégias integradas de
desenvolvimento urbano e que deve estar referendado em lei específica municipal. É
essencial a apresentação de programa básico para ocupação da área, juntamente com
programa de atendimento econômico e social para a população atingida pela intervenção.
Após sua aprovação, não são permitidas alterações, portanto, é indispensável aplicação de
cronograma preciso de investimentos tanto do Poder Público, quanto da iniciativa privada.
Recomenda-se ao Poder Publico prever o aumento da demanda econômica e social destas
áreas, contemplando a necessidade de investimentos em transporte, educação, saúde e
infraestrutura viária (FREITAS, 2007).
O limite entre os direitos de propriedade e o de construir possuem características
diferentes nos diversos modelos de política urbana,

demonstrando, dessa forma,

a

inexistência de senso comum para sua utilização, ou seja, tudo depende de diretrizes
específicas de cada local. Apesar disso, a outorga onerosa do direito de construir pode ser
eficiente em sua aplicabilidade, se atender plano de caráter regional, seguindo as
particularidades e interesses de cada município. Os recursos provenientes da outorga
onerosa podem ter destino especifico, ou seja, serem dirigidos para fundos municipais de
desenvolvimento urbano. Isso preserva a territorialidade de cada município e evita
alterações de zoneamento. Quando bem elaborado, este instrumento possibilita a
transferência de recursos de uma área com infraestrutura consolidada, para outra mais
carente, possibilitando a melhoria de habitação, transporte e saneamento, por exemplo
(FREITAS, 2007).
No contexto histórico de contradições sociais e ambientais na produção e reprodução
do espaço, Denaldi (2012) levanta o questionamento se realmente o Plano Diretor, que deve
ser participativo, tem a capacidade de alimentar os debates sobre a produção e apropriação
do espaço urbano.
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A implementação de sistema de gestão urbana, requer desenvolvimento de alguns
instrumentos, baseados nas características e possibilidades de cada região, e devem incluir
os seguintes componentes básicos (FREITAS, 2007):


Conselho regional do Plano Diretor do Município (PDM) ou uma câmara
técnica dentro do Conselho Municipal do PDM, abrangendo a implementação
do Plano e a participação dos setores municipais envolvidos;



Fundo regional de desenvolvimento, gerido pelo conselho regional ou câmara
técnica do PDM, para abrigar recursos correlatos à execução do Plano,
assegurando o suporte às demandas;



Sistema de informações, com intuito de subsidiar a implementação,
monitoramento e aprimoramento do PDM;



Sistema de avaliação do desenvolvimento do PDM.

O desenvolvimento da gestão regional em Plano Diretor deve ser processo de etapas
sucessivas e

periódicas revisões,

afim de melhorias contínuas do

mesmo.

O

estabelecimento de agenda regional, com divulgação das informações produzidas aos
interessados, bem como o acesso a elas, facilita o processo e incentiva o sistema
participativo. Trata-se de instrumento importante para compatibilização e integração dos
PDMs, estabelecendo prioridades e definindo diretrizes gerais. A construção desta agenda
visa o maior conhecimento da realidade urbana, com a integração dos sistemas de
informação e a elaboração de sistema de planejamento e gestão regional dinâmicos,
possibilitando diagnósticos de cenários futuros (FREITAS, 2007).
Os conceitos acima citados foram aplicados nos estudos relacionados ao Plano
Diretor da região metropolitana de São Paulo, que concentra cerca de 10,5% da população
brasileira, com mais de 5% apenas no município de São Paulo, respondendo por cerca de
18% do PIB nacional, segundo dados de 2008 (SEADE, 2008). Com a crescente migração
da zona rural, pra zona urbana, a evolução da área construída total passou de 255 milhões
para 400 milhões de metros quadrados, porém a estagnação viária e do transporte público,
além da poluição elevada e deterioração ambiental, faz com que a cidade tenha déficit
habitacional de cerca de 12% da demanda. Este quadro, favorece o acúmulo de situações
de exclusão econômica e territorial (SOUZA, 2009).
Moro Jr.(1998) cita que a cidade é orgânica e dinâmica e, por isto, sugere novas
estratégias relacionadas à urbanização, principalmente no que diz respeito a transição de
cidade industrial para a cidade de serviços especializados. Entre as iniciativas defendidas
pelo autor, destaca-se:

46

- Imagem da Cidade: identificação de elementos urbanos característicos que
garantam uma identidade visual auxiliando a percepção das singularidades de desenho e
imagem da cidade (MORO JR., 1998:134). Neste âmbito, adentra-se no desenho urbano
que deve estar embasado por instrumentos urbanísticos.
O Plano Diretor de São Paulo, em sua principal legislação urbanística, estabeleceu
dois instrumentos principais, para transformar o modelo estático de zoneamento e
delimitações de perímetros, em uma ferramenta de desenvolvimento urbano operante. Estes
instrumentos são: as operações urbanas consorciadas e as zonas especiais de interesse
social (SOUZA, 2009).
Em São Paulo, o instrumento de Operação Urbana Consorciada, consiste na
parceria público-privada, incorporada nos planos diretores de 1988, 1991 e 2002, e
aplicadas na forma de lei em 1990, pontuando o período de experimentação da ferramenta.
A partir de 2001, com o estabelecimento desta ferramenta no estatuto da Cidade, houve
continuidade da adoção do modelo. Ele consiste em instrumento legal que permite ao
Executivo, a autorização de alterações nos parâmetros urbanísticos na lei de zoneamento,
obtendo recursos da iniciativa privada para viabilização dos projetos consorciados. Este
instrumento é importante alternativa para concretização dos projetos, sem o exclusivo
comprometimento de verbas publicas e sema necessidade de aguardar os recursos do
estado ou da União. Porém esta ferramenta, cumpre pontualmente a recuperação da
valorização criada pelas obras públicas, mas não é capaz de absorver a demanda futura por
espaços públicos, ou seja, o poder publico, absorverá o impacto gerado pelo adensamento e
o aprofundamento das diferenças intraurbanas (SOUZA, 2009).
O outro instrumento presente em São Paulo, trata-se das ZEIS (Zonas Especiais de
Interesse Social), que pressupõem regiões onde incidem normas específicas para
construção de empreendimentos de HIS (Habitação de Interesse Social). Nestas áreas,
existem incentivos diversos, incluindo alterações nos parâmetros urbanísticos estabelecidos
pela lei de zoneamento, com a função de construir empreendimentos para o “mercado
popular”. As ZEIS possuem quatro modalidades aprovadas pelo plano diretor (SOUZA,
2009):


ZEIS 1: áreas ocupadas por população de baixa renda (favelas, loteamentos
precários e HIS);



ZEIS 2: áreas com predomínio de glebas ou terrenos não edificados ou
subutilizados, para promoção de HIS;



ZEIS 3: áreas com predomínio de terrenos ou edificações subutilizadas em áreas
com infraestrutura, serviços e empregos, para promoção ou ampliação de HIS;

47



ZEIS 4: glebas ou terrenos não edificados e adequados à urbanização, em áreas
de proteção de mananciais ou proteção ambiental, destinados a HIS promovidos
pelo Poder Público.

O principal objetivo de aplicação da ferramenta Land Readjustment em São Paulo,
está no aperfeiçoamento dos projetos de desenvolvimento, através de Leis Específicas ou
ainda por instrumentos já existentes de intervenção urbana (Operações Urbanas
Consorciadas e ZEIS). Em algumas situações, o Land Readjustment pode ser adaptado e
empregado para facilitar a transformação urbana (SOUZA, 2009):


Áreas de urbanização consolidada e com parcelamento de solo

existente: para ampliação de espaços públicos através da promoção de
empreendimentos imobiliários que ocupem toda a quadra de terra, explorando
melhor o uso do solo;


Áreas subutilizadas e com oferta de infraestrutura existente: áreas

com baixa densidade e antigo uso industrial, melhorando a exploração das terras
vazias, ampliando o adensamento, melhoria da infraestrutura existente;


Áreas com grandes ofertas de áreas publicas e problemas fundiários:

decorrentes de ações publicas realizadas anteriormente, para rearticulação do
conjunto fundiário;


Áreas previstas para

a

construção de

novas infraestruturas:

decorrentes de grandes desapropriações de terrenos privados, para construção
de avenidas, criação de parques ou ciclovias;


Áreas de

controle

de

urbanização

e

regularização fundiária:

decorrentes de assentamentos informais e irregularidades de ocupação (favelas),
para reajuste de configuração urbana, em área de risco ou área de proteção
ambiental.
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5.4 Comparativo entre a Legislação Urbanística Brasileira atual com o método
LR
.
Embora na Constituição Brasileira de 1967, já estava estabelecida a exigência de
formulação de plano diretores para os municípios com mais de 50.000 habitantes, foi na de
1988, quando já se firmara a condição predominantemente urbana do pais, que as questões
relacionadas ao desenvolvimento urbano foram mais aprofundadas, com a inclusão dos
artigos 182 e 183, refletindo as preocupações da sociedade com as consequências que
vivenciava, em decorrência de históricos problemas fundiários. Um novo enfoque foi
estabelecido para a promoção o desenvolvimento do pais.
“A Constituição de 1988, estabelece a política urbana como princípio de organização
social e econômica, num pais que apresenta uma população, em sua maioria, urbana.”
(NETTO, 2003)
O mesmo ocorreu com o Estatuto da Cidade – Lei 10.257/2001, que segundo
informações oficiais no sítio do Planalto:

“Estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam
o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança
e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”.

As orientações estabelecidas fornecem instrumentos de indução política urbana que
se assemelham ao Land Readjustment japonês tais como:


Consórcio imobiliário (art. 46 do E.C)



Operações Urbanas Consorciadas (artigo 32 do E.C.)



Outorga Onerosa do Direito de Construir (artigo 28 do E.C – “solo criado”)



Transferência do Direito de Construir (artigo 35 do E.C.)

Já no Capítulo II, Seção I, Artigo 4º o texto deixa claro as intenções do macro
planejamento e se inicia da seguinte maneira:
“Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos:
I-

Planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do

território e de desenvolvimento econômico e social
II-

Planejamento

das

urbanas e microrregiões;”

regiões

metropolitanas,

aglomerações
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É possível também listar severa semelhança com o artigo 46 do Estatuto da Cidade,
sendo elas:


Viabilização de condições financeiras para as obras;



Há o pagamento das ações com terrenos ou edificações;



A valorização imobiliária fica para o poder público por meio dos

imóveis que passam para sua propriedade podendo ser vendidos.

As diferenças encontradas neste instrumento, comparando os dois países são:


No Brasil somente imóveis que são considerados subutilizados, não

utilizados ou não edificados, sujeitos a parcelamento e edificação compulsórios
enquanto que no Japão LR esta estabelecido no Plano Diretor;


Cabe ao Conselho Municipal de Política Urbana a análise do interesse

publico, enquanto que no Japão cabe em regra a uma agencia cooperativa


Só o Poder Público parcela, edifica ou utiliza o LR enquanto que no

Japão o poder público, agencia ou cooperativa;


Transferência dos imóveis para o poder público e posterior devolução

para os proprietários enquanto que no Japão não ocorre a transferência, a
propriedade é mantida nas mãos do proprietário;


A existência de contrato entre a administração e o particular; Poder

Público pactua um contrato no Brasil se o proprietário quiser, enquanto que no Japão
é imposto pelo o Ato Administrativo(do Poder Executivo).

Segundo o sítio da Prefeitura de São Paulo, a definição de Operações Urbanas
Consorciadas é dada por: “intervenções pontuais realizadas sob a coordenação do Poder
Público, envolvendo a iniciativa privada, empresas prestadoras de serviços públicos,
moradores e usuários do local, buscando alcançar transformações urbanísticas estruturais,
melhorias sociais e valorização ambiental”. A mesma é constante nos artigos 32 e 34 do
Estatuto da Cidade e pode-se listar as seguintes semelhanças com o Land Readjustment,
na forma aplicada no Japão:


Viabilização de condições financeiras para as obras;



Transformações urbanísticas estruturais(p. ex. revitalização do centro,

aumento de densidade) melhoria social e valorização ambiental;


Alteração de índices e característica de parcelamento, uso e ocupação

do solo e subsolo;
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Existência de órgão colegiado para mediação de conflitos e de termo

de compromisso e obrigações na forma de contrato entre as partes, similar à Agencia
de Implementação do LR japonês;


Lei deve conter o plano/projeto da Operação Urbana Consorciada;



Aprovação de 2/3 dos envolvidos;



Contribuição da população.

E também as seguintes diferenças:


O colegiado deliberativo deve ser coordenado pelo Município, não

cabendo Agencia privada de desenvolvimento dos projetos e gerenciamento de
conflitos;

pooling”).

Não contribuição com terrenos reserva (conhecido também por “land
Falta ainda legislação específica no caso brasileiro para aplicação,

podendo a lei municipal futuramente determinar seu uso;


Diferença no tamanho da área de intervenção: LR tem sido utilizado

em áreas de 10 a 50 hectares enquanto que as Operações Urbanas Consorciadas
trabalham na escala de 450 a 3000 hectares.


A contribuição poderá ser em CEPAC (Certificados de Potencial

Adicional de Construção) que pode ser negociado em bolsa de valores, ocorrendo a
desvinculação da compra do potencial e da posse do lote, podendo ocorrer
especulação imobiliária (no Brasil)


O projeto de LR incide sobre as propriedades a serem transformadas

(proteção do modo de vida da comunidade) e a Operação Urbana Consorciada
incide sobre conjunto de quadras que poderão dispor de incentivos urbanísticos

Existem relações na Outorga Onerosa do Direito de Construir – Solo Criado - Art. 28
do Estatuto da Cidade. A questão do direito de construir:


Direito de construir X separação virtual X Direito de propriedade;



Poderá ser estabelecido coeficiente único ou áreas de coeficiente

diferenciados;


Análise do adensamento de cada região.

Transferência do Direito de Construir Art. 35 do Estatuto das Cidades:


Lei municipal baseada no plano diretor;



Proprietário de imóvel urbano ou rural;
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Direito de construir;



Transferência para outro imóvel;



Alienação para terceiros;



Escritura pública;



Requisitos: Implantação de equipamentos urbanos; preservação de

patrimônio histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural; regularização
fundiária.

O Land Readjustment é ferramenta capaz de se somar às demais utilizadas no
processo de planejamento, em busca da obtenção da melhor qualidade do espaço e da vida
urbana. Ao discutir o assunto, Felipe Francisco de Souza comenta:

“Para o desenvolvimento urbano sustentável, as municipalidades na
Alemanha preparam planos de uso do solo, tão logo eles são
exigidos. A função desses planos consiste em controlar o uso do
território para construções e outras atividades. Para realizar este
objetivo, existem diversos instrumentos que podem ser utilizados na
legislação

alemã,

incluindo

o

Land

Readjustment

(“Baulandumlegung” em alemão).” (SOUZA, 2009:131)

De fato, o procedimento é previsto e regulamentado na legislação federal alemã. Já
para o caso brasileiro, pode ser associado a itens previstos na Lei nº 10.257 de 2001 Estatuto da Cidade, como é o caso das Operações Urbanas Consorciadas e com isso evitar
(ou minimizar) as desapropriações e diminuir o endividamento dos municípios.
Por outro lado, o instrumento é capaz de manter a população na região beneficiada,
a qual , em princípio, irá auferir as vantagens de tais benefícios. Em outras palavras, os
moradores se mantém em tal condição, extremamente bem vista nos valores da sociedade
brasileira e se beneficiam com as vantagens oferecidas pela urbanização, inclusa a
valorização financeira de seu imóvel, além da manutenção da sua identidade com o lugar
que ocupa.
O contraponto às vantagens citadas, está na dificuldade de implementação dos
projetos, que demandam longo tempo de elaboração, situação incompatível com as regiões
em processo de transformação acelerada do espaço, como é o caso das cidades brasileiras
na atualidade.
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Há ainda, a dificuldade de fixação de valores dos resultados a serem alcançados no
futuro e, consequentemente da contribuição que cabe a cada proprietário.
Listam-se alguns pontos negativos do Land Readustment:


Dificuldade em se estabelecer os valores das contribuições de cada

um dos proprietários


Os terrenos-reserva no Brasil talvez não sejam rentáveis (por .exemplo

em área de mananciais)


Pouca tecnologia e ausência de condições financeiras dos países em

desenvolvimento


Grande desigualdade econômica



Consenso difícil entre as partes envolvidas e necessidade de

gerenciamento de conflitos de interesse


Ausência de cadastros territoriais multifinalitários urbanos atualizados

Mas a ferramenta tem se mostrado muito útil para desenvolvimento urbano
sustentável:


Planejamento integrado e Desenvolvimento planejado



O Município participará do desenvolvimento e poderá prever o

replotting e a infraestrutura necessária


Possível combinação do LR com as OUC e com o Consorcio

Imobiliário – evita as desapropriações, onerando em menor valor os cofres públicos e
garante a participação dos envolvidos.


Possível combinação do LR com a Outorga Onerosa (solo criado) e a

transferência do direito de construir, para fins de diminuição de contribuição


A contribuição por meio de parcela do terreno/terreno reserva é

relevante e viabiliza o custeio da intervenção


As plenárias e plebiscitos tornam o processo democrático



É método que protege o modo de vida da comunidade. Faz com que o

processo de melhoria da terra seja menos traumático e a população local não perca
suas raízes, evitando a gentrificação

5.5 Integração entre Planos Estratégicos
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O Plano Diretor Municipal deve ser complementado com ações, em concordância
com outros instrumentos urbanos que já existam no município, como planos ambientais,
viários, planos de desenvolvimento econômico e social, entre outros. Também deve orientar
a implantação de sítios de recreio, um modelo de loteamento rural. Apesar da lei de uso,
ocupação e parcelamento do solo possuir caráter técnico-jurídico e restringir-se aos limites
municipais, deve ser elaborada com a participação da população, pelos representantes da
Câmara, e ser discutida em nível regional. Baseados nas diretrizes do Estatuto da Cidade,
alguns aspectos devem ser observados na elaboração ou adaptação da legislação vigente
para uso do solo, afim de contribuir para a integração regional estratégica (FREITAS, 2007):
a) Compatibilização dos zoneamentos de limites: cuidado com usos incômodos ou
que possam impactar negativamente à vizinhança;
b) Distribuição equilibrada de diferentes polos de empreendimentos entre municípios
que compõem a região: para ampliação das oportunidades de negócios, como distribuição
de atividades turísticas, tecnológicas , industriais e culturais;
c) Compatibilização dos empreendimentos ou atividades que funcionem como polos
geradores de tráfego e infraestrutura necessária: minimizando o impacto negativo aos
municípios vizinhos, mas viabilizando o desenvolvimento destes;
d) Definição de índices construtivos condizentes com os outros municípios
envolvidos: evitando o desequilíbrio de crescimento entre os municípios;
e) Compromisso para preservação dos fundos de vale e áreas de mananciais,
evitando as ocupações irregulares nestes locais: e o consequente comprometimento dos
recursos hídricos e bacias hidrográficas;
f) Coibição da formação de novos parcelamentos irregulares e sem infraestrutura
adequada, que contribuem para degradação ambiental: evitando o desequilíbrio urbanístico
e ambiental e o impacto negativo desses sobre os municípios vizinhos.
Para minimizar os problemas existentes, é necessário promover a compatibilização
do planejamento urbano local entre todos os municípios envolvidos, além da consolidação
de leis e o compromisso efetivo das administrações envolvidas e da população. Além disso,
restrições severas do zoneamento, podem inviabilizar o projeto e prejudicar o
desenvolvimento econômico e local da região. A integração estratégica visa o
desenvolvimento equilibrado, respeitando diferenças locais e regionais. Os instrumentos
jurídico-urbanísticos são instrumentos com função regulatória, para cumprir objetivos de
planejamento urbano. Alguns destes podem impactar diretamente na capacidade de
investimentos do município, estando associados a objetivos fiscais e tributários (FREITAS,
2007).
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Com relação ao licenciamento ambiental, é procedimento onde o órgão ambiental
competente licencia a localização, instalação e ampliação, além da operação de recursos
ambientais que sejam considerados potencialmente poluidores ou que forneçam risco de
degradação ambiental. O controle destas licenças pelos municípios envolvidos é de extrema
importância. Para o licenciamento ambiental regional, de acordo com Freitas (2007) três
aspectos devem ser considerados:


Intermunicipais, onde a competência extrapola o patamar municipal;



Empreendimento com interesse apenas local, mas sua instalação e

operação interferem em municípios vizinhos, podendo causar degradação ambiental;


Empreendimento estadual ou federal em município, cuja atividade

possa afetar a região, na forma de poluição, geração de riscos ou uso de recursos
naturais.
O limite entre os direitos de propriedade e de construir possuem características
diferentes nos diversos modelos de política urbana. A outorga onerosa do direito de
construir pode ser eficiente em sua aplicabilidade, se atender plano regional, seguindo as
particularidades e interesses de cada município. Os recursos provenientes da outorga
onerosa podem ser dirigidos para fundos municipais de desenvolvimento urbano,
preservando a territorialidade de cada município e evitando alterações de zoneamento.
Quando bem elaborado, este instrumento possibilita a transferência de recursos de uma
área com infraestrutura consolidada, para outra mais carente, para a melhoria de aspectos
como: habitação, transporte e saneamento, por exemplo (FREITAS, 2007).
A implementação de sistema de gestão urbana, requer o desenvolvimento de alguns
instrumentos, baseados nas características e possibilidades de cada região, e devem incluir
os seguintes componentes básicos (FREITAS, 2007):


Conselho regional do Plano Diretor do Município (PDM) ou câmara

técnica dentro do Conselho Municipal do PDM, abrangendo a implementação do
Plano e a participação dos setores municipais envolvidos;


Fundo regional de desenvolvimento, gerido pelo conselho regional ou

câmara técnica do PDM, para abrigar recursos correlatos à execução do Plano,
assegurando o suporte às demandas;


Sistema de informações, com intuito de subsidiar a implementação,

monitoramento e aprimoramento do PDM;


Sistema de avaliação do desenvolvimento do PDM.

O desenvolvimento da gestão regional em Plano Diretor deve ser processo de etapas
sucessivas e

periódicas revisões,

afim de melhorias contínuas do

mesmo.

O
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estabelecimento de agenda regional, com divulgação das informações produzidas aos
interessados, bem como o acesso a elas, facilita o processo e incentiva o sistema
participativo. Trata-se de instrumento importante para compatibilização e integração dos
PDMs, estabelecendo prioridades e definindo diretrizes gerais. A construção desta agenda
visa o maior conhecimento da realidade urbana, com a integração dos sistemas de
informação e a elaboração de sistema de planejamento e gestão regional dinâmicos,
possibilitando diagnósticos de cenários futuros (FREITAS, 2007).
Após a subdivisão e posse das áreas urbanas, legal ou ilegalmente, é difícil
reorganizar os limites dessas propriedades e custoso assegurar terras para propósitos
coletivos como ruas, calçadas, escolas, estacionamentos e outros usos públicos. As
dificuldades surgem porque, entre outros fatores, qualquer intervenção requer deslocamento
de usuários e porque o preço da terra aumenta com seu uso intensivo (Souza,2011 apud
Sorensen,2000).
Seguindo as diretrizes de projeto em sua base legal específica, o Land Readjustment
poderia substituir o caráter autoritário da desapropriação, contido na Lei Federal 10.257/01Estatuto da Cidade, e que geralmente causa resistência por parte dos proprietários que não
querem perder seus terrenos e vínculos sociais, trabalhando em favor do planejamento
urbano e da consolidação de terras. (BORIN, 2006).

5.6 Antes do Estatuto da Cidade

Existiram outras propostas de Plano Diretor que foram encaminhadas pelo Poder
Executivo em 1985, 1991 e 1998 as quais nem sequer foram votadas, de modo que a
metrópole sofreu o agravamento de seus problemas urbanos por não dispor de instrumentos
para planejar seu desenvolvimento pelo menos até 2002.
Tecnicamente, a divergência da estruturação da cidade comparada ao planejamento
da mesma não pode ser considerada desconhecida. Já quando da elaboração do “Plano de
Avenidas”, como se tornara conhecido o “Estudo de um Plano de Avenidas para a Cidade
de São Paulo”, projeto de sistema vário estrutural apresentado em 1930, o então prefeito
Francisco Prestes Maia alertava que não poderia idealizar o plano propriamente dito sendo,
para tanto, “indispensável conhecer claramente o patrimônio imobiliário público e dele dispor
para projetar e organizar o espaço” (MAIA,1930).
Na época, assim como ainda hoje, as informações sobre esse patrimônio não estão
claramente disponibilizadas para a sociedade.
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A Agência Técnica de Cooperação Alemã, GTZ (1998), estabelece que para a boa
prática de planejamento urbano se faz necessária criação ou melhora do sistema de
informações sobre a terra, pois o mesmo é a base para um eficiente planejamento e
desenvolvimento urbano, o qual torna a diversidade de uso e posses de terra transparentes
e acessíveis. Tal cadastro deve ser feito de acordo com as necessidades de cada município
e estar disponibilizado para a população.
A maioria dos municípios brasileiros necessita aprimorar seu sistema de cadastro de
informações da terra, pois ou não possuem ou os dados coletados são insuficientes para o
planejamento urbano. Segundo BORIN (2006) os processos de implantação de sistema para
cadastro são dificultados por falta de interesse por parte do Poder Público e a falta no
repasse de orçamentos.
Um dos instrumentos de planejamento urbano é a legislação referente ao uso,
ocupação e parcelamento do solo, e este deve ser elaborado baseado no Estatuto da
Cidade que estabelece alguns quesitos para ordenação e o controle do uso do solo, para
evitar, de acordo com FREITAS ( 2007):


Utilização inadequada dos imóveis urbanos;



Proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes do solo;



Uso excessivo ou inadequado de edificações em relação a infraestrutura

urbana disponível;


Instalação de empreendimentos que funcionem como polos geradores de

tráfego, sem previsão da infraestrutura correspondente;


Retenção especulativa do imóvel urbano;



Deterioração as áreas urbanizadas;



Poluição e degradação ambiental.
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5.7 Depois do Estatuto da Cidade

No município de São Paulo, o Plano Diretor Estratégico de 2002, instituído em
conjunto com o Sistema de Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Urbano do
Município de São Paulo através da Lei

nº 13.430 de 13 de setembro de 2002, foi

integralmente referenciado no Estatuto da Cidade e fixou, no artigo 101, as diretrizes para a
ordenação do território em função:
A-

Quatro Elementos Estruturadores, que são considerados os eixos

permanentes da cidade:


Rede Hídrica Estrutural;



Rede Viária Estrutural;



Rede Estrutural de Transporte Público Coletivo;



Rede Estrutural de Eixos e Polos

B-

Cinco elementos Integradores, aqueles que formam o tecido urbano

que permeia os eixos estruturadores e abriga as atividades dos cidadãos:


Áreas Habitacionais;



Equipamentos Sociais;



Áreas Verdes;



Espaços Públicos;



Espaços de Comércio, Serviços e Indústria

Para suprir a demanda por habitações de interesse social, o Plano estabeleceu
quatro padrões para as ZEIS1:


ZEIS 1 engloba favelas e loteamentos precários;



ZEIS 2 em áreas vazias ou subutilizadas;



ZEIS 3 em áreas que já tenham infraestrutura;



ZEIS 4 em terrenos não edificados em regiões de mananciais

.
A ZEIS 3 concorda que esvaziar imóveis em locais que já possuam infraestrutura
prejudica a população mais pobre ao segregar cada vez mais esse segmento, valorizando
as regiões mais nobres da cidade. Além dessas consequências, ao subutilizar tais imóveis
se estabelece a necessidade de grandes deslocamentos no perímetro urbano o que, como
1

ZEIS (Zona Especial de Interesse Social) – De acordo com o Plano Diretor, são áreas delimitadas
para que possam ser recuperadas urbanisticamente, para que haja regularização fundiária e
produção de Habitação de Interesse Social – HIS ou Mercado Popular.
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consequência, congestiona as vias e os sistemas de transporte público. Ferramenta,
portanto, que pode ser associada ao Land Readjusment para desenvolvimento de novo
desenho urbano.
Situando que o primeiro Plano Diretor de São Paulo (1971) e a Lei do Zoneamento
(1972) foram impostos durante a vigência da ditadura militar, constata-se ser inédito o fato
do Plano Diretor ser aprovado em contexto de debate.
Conforme exposto neste capítulo, ainda, o modelo semelhante de LR aplicado aqui
difere-se da maneira implementada no Japão pela base legal além de, lá instaurar-se-agência externa de implantação,

para certificação de que o projeto seja executado

conforme planejado. Aqui existem grandes possibilidades de uso para fins de reforma
urbana e ganho de áreas públicas, sejam elas vias, praças, áreas institucionais, verdes
entre outros.

Quadro Resumo 4 – Revisão Bibliográfica

REQUISITO 1

Necessidade de conter a especulação imobiliária e a consequente
gentrificação, além de gerar mais espaço público para infraestrutura
urbana, no sentido de solucionar ou mitigar o histórico descompasso das
políticas públicas relacionadas à ocupação do solo e a realidade
fundiária brasileira

REQUISITO 2

Necessita-se instrumentos urbanísticos mais eficientes, somados aos já
existentes
Modernização e atualização do sistema cadastral brasileiro. Muitas
cidades brasileiras não tem, ou tem seus cadastros desatualizados.
Criação de planos menos utópicos e com aplicações mais práticas, na
escala do desenho urbano
Criação de legislação específica
Criação de agência externa/órgão especifico para implementação e
gerenciamento dos conflitos

Fonte: Elaborado pelo Autor
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6 ESTUDO DE CASO

O caso aqui estudado refere-se à análise da reurbanização da Favela Sacadura Cabral
em Santo André, município localizado na Região Metropolitana de São Paulo. Trata-se de
experiência contida no Programa “Santo André Mais Igual”, que buscou a integração da
favela com a cidade como condição para alcançar a inclusão social da comunidade e elevar
o padrão socioeconômico das famílias envolvidas.
O programa recebeu o prêmio “Caixa Melhores Práticas na Gestão Local” no ciclo
2001/2002. Também fez com que a Prefeitura de Santo André fosse contemplada na versão
de 2002 da premiação internacional “Best Practices”, promovida pela municipalidade de
Dubai, nos Emirados Árabes, em colaboração com o Programa das Nações Unidas Para os
Assentamentos Humanos, UN – HABITAT, cuja Diretora Executiva fez sua apresentação
com as seguintes palavras:
“A análise em profundidade da experiência do SANTO ANDRÉ MAIS
IGUAL, que foi designada pelo UN - Habitat como uma das melhores
práticas do ano de 2002 no âmbito mundial, deveria ser de particular
interesse para todos os envolvidos com a implementação das Metas
de Desenvolvimento Para o Milênio (Millennium Development Goals).
Este estudo oferece subsídios para que se possa enfrentar as
questões referentes à urbanização sustentável, redução de pobreza
e melhoria das condições de vida da população pobre urbana,”
A intervenção premiada se deu em quatro favelas. Sacadura Cabral, aqui examinada
e então instalada em terreno da Caixa Econômica Federal, que assinou protocolo de
intenções para a transferência da propriedade para a Prefeitura Municipal; Tamarutaca e
Capuava, que estão instaladas em área pertencente à municipalidade andreense; favela
Quilombo II, implantada em parcelas de terrenos pertencentes a três proprietários distintos e
em processo de acordo amigável para a transferência da propriedade aos ocupantes
através de Instrumento Particular de Compra e Venda.
Quando da intervenção, havia no município um total de 138 favelas sendo as
escolhidas pelo Programa “Santo André Mais Igual” as que apresentavam situação de risco
elevado e que foram apontadas como prioritárias pelo Conselho de Orçamento Participativo:
em 1997 (Capuava e Tamarutaca) e em 1998 (Sacadura Cabral e Quilombo II). Também foi
determinante para a escolha do conjunto das favelas beneficiárias a condição de
propriedade das glebas, conforme visto acima.
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Aqui examinado, o núcleo de Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) Sacadura
Cabral, foi escolhido para a intervenção por não conter infraestrutura de saneamento básico
e alagar constantemente, uma vez que está na área de várzea do Ribeirão dos Meninos.
DENALDI(2004) afirma que:
“Sacadura Cabral foi ‘reurbanizada’ para equacionar os problemas de
inundação, que atingiam cerca de 75% da área do núcleo. A fim de
eliminar a situação, executou-se alteamento das cotas mediante a
construção de aterro e a substituição do tecido urbano da área”.
De fato, em visita ao local, foi tomado depoimento de moradora que se dizia satisfeita
com os resultados alcançados pois, antes da intervenção, houve situações em que a água
chegou até o seu pescoço durante a enchente.

6.1 Sobre a Região

A antiga vila de Santo André da Borda do Campo, fundada em 1553, permaneceu
por mais de três séculos isolada, assim como a região na qual está contida, em áreas de
produção da economia brasileira ao longo da história. Seu desenvolvimento somente foi
iniciado no final do século XIX com a implantação da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí,
construída para a exportação da produção de café. Dada a sua condição de núcleo-estação
era, parada obrigatória para abastecimento de lenha, combustível necessário para a
produção do vapor que movimentava as composições.

A partir de então recebeu as primeiras indústrias, cuja presença se intensificou a
partir dos anos 20 com a produção de bens de consumo não duráveis nas unidades que
foram se instalando ao longo da ferrovia até meados da década de 70, experimentando
grande impulso com a implementação do Plano de Metas no governo Juscelino Kubitscheck,
(1955—1960). Nessa época a região esteve plenamente inserida nos projetos e diretrizes da
macroeconomia brasileira, com maciça instalação das unidades produtivas ao longo do eixo
rodoviário que se formara no início da década de 50, a Via Anchieta – SP 150 para ligação
com o porto e Santos:
“a evolução do crescimento populacional na Região Metropolitana de
São Paulo acompanhou em linhas gerais, seu desempenho
econômico. Desde fins do século XIX até meados doas anos 1970
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registra-se crescente concentração de atividades produtivas nessa
metrópole, consequência de um processo que determinou sua
primazia no cenário econômico nacional. Processo esse iniciado com
a produção cafeeira em meados do século XIX, e fortalecido com o
desenvolvimento da industrialização pesada nos anos 50 do século
XX no município de São Paulo e nos municípios vizinhos, conhecidos
como ABC (Santo André, São Bernardo e São Caetano), na região
Sudeste.” (SCHIEFFER, 2004:167)
A economia da região foi fortemente movimentada pelas indústrias que lá se
instalaram.
“A indústria automobilística foi sem dúvida a indutora do crescimento
industrial do Grande ABC. Assim, é importante analisar suas
particularidades e o estabelecimento de suas fábricas no Brasil no
período mais recente. O segmento industrial operou grandes
mudanças no processo de trabalho nas últimas três décadas e
introduziu alterações tecnológicas substanciais, configurando novas
divisões sociais do trabalho em suas atividades em nível mundial;
isto tem sido objeto de inúmeras pesquisas.” ( IWAKAMI, 2003:65)

O início da transferência das indústrias da Região Metropolitana de São Paulo para o
interior do próprio Estado e também para outras capitais (Belo Horizonte, Salvador, Porto
Alegre) foi concomitante com o final do milagre econômico brasileiro e com a crise do
petróleo de 1972 (que se acentuou em 1978). Foi gradativa a transformação do papel
econômico do ABC paulista, cujas cidades foram se transformando de industriais para
comerciais e prestadoras de serviços no início da década de 1980, processo que se
intensificou nos anos 90, quando o município experimentou queda em sua receita e um
processo de empobrecimento que resultou em expressivo aumento de favelas.
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Figura 5 – Localização da Área de estudo

Fonte: Google Maps, 2014 – Adaptado

O município de Santo André que dista apenas 18 km da Capital paulistana, tem
importante posição estratégica para o setor logístico no principal polo econômico do país.
Está próximo a rodovias estaduais e municipais, com fácil acesso ao Porto de Santos e aos
aeroportos de Congonhas e Cumbica. Conforme último censo, divulgado em 2011, a cidade
possui 678.486 habitantes. No mesmo ano, o PIB (Produto Interno Bruto) foi de R$ 16,9
bilhões, sendo o 29º maior do país e o 10º maior entre

do Estado de São Paulo. O

orçamento de 2013 foi de R$ 2,4 bilhões. Da sua área de 174,38 km², parcela significativa
está inserida em Área de Preservação de Mananciais, sujeitas a invasão.
Ao discutir as consequências do processo produtivo denominado “globalização” e a
expansão do setor terciário no ABC, Roberto V. Anau destacou:
“A tendência predominante é a de crescimento do desemprego
estrutural, gerado pela reestruturação produtiva e não apenas pelas
oscilações conjunturais da economia.

A isso

somam-se as

tendências à maior estratificação social e urbana em razão dos níveis
inferiores de renda dos empregados no terciário e da dificuldade do
setor absorver os demitidos pela indústria. . Os impactos no meio
ambiente devem acentuar-se, pois o agravamento das condições
sociais empurra parcelas maiores da classe trabalhadora para
condições marginais de vida, com a provável expansão das
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ocupações de áreas de mananciais e outras áreas de risco, apesar
da nova legislação restritivas a esse respeito.” (ANAU, 2004 p 285)
No estudo de caso, pretende-se verificar a intervenção executada no Núcleo de Sacadura
Cabral, em Santo André, São Paulo baseado nas diretrizes do Estatuto da Cidade e Plano Diretor
Municipal, considerando uma análise comparativa dos métodos utilizados atualmente no Brasil, com
os do Japão, pela sua relação de densidade e população. De todas as experiências listadas de Land
Readjustment, a de Tóquio é a que mais se aproxima de São Paulo. Segundo a Organização das
Nações Unidas, no "ranking" das regiões metropolitanas mais populosas do mundo. Tóquio aparece
em primeiro lugar e SP em terceiro. Na tabela a seguir, estão listados os dez mais populosos. São
eles:

Tabela 2 – Dez maiores aglomerados do mundo em 2010

REGIÃO

PAIS

Tóquio

Japão

Nº DE
HABITANTES
(milhões)
36,67

Deli

Índia

22,16

11,21

São Paulo

Brasil

20,26

10,25

Bombaim

Índia

20,24

10,24

Cidade do México México

19,46

9,84

Nova York

Estados Unidos

19,43

9,825

China

16,58

8,384

Calcutá

Índia

15,55

7,863

Dacca

Bangladesh

14,65

7,408

Los Angeles

Estados Unidos

12,76

6,452

197,76

100

TOTAL

%
18,54

Fonte: UN-Habitat – 2010 - “O Estado das Cidades no Mundo”

64

6.2 Caracterização da Área de Estudo

A área estudada, se localiza no bairro Vila Sacadura Cabral, região noroeste do
município, próximo à divisa com São Bernardo do Campo . As inundações, já citadas,
decorriam da instalação da maior parte dos barracos na várzea do Córrego dos Meninos. A
área, que estava ocupada anteriormente a 1970 com cerca de 60 barracos até aquela data,
experimentou significativo crescimento a partir de 1972 quando a população ultrapassou
3.000 habitantes, instalados em 736 domicílios, distribuídos em 35.400,00 m². (DENALDI,
2012)
Figura 6 - Demarcação da Área de Estudo

Av. Lauro Gomes

Av. Prestes Maia

Fonte: Google Earth, 2014, adaptado pelo Autor
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O núcleo Sacadura Cabral localiza-se na Vila Sacadura e, segundo a Prefeitura de
Santo André, suas origens estão no ano de 1952 (data de loteamento) (PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ, 2009, p. 34).
Figura 7- Levantamento Núcleo Sacadura Cabral

Fonte: Prefeitura de Santo André - Departamento de Habitação (2006)

Nesta época, o assentamento era bastante precário. Santos(2002) cita que cerca de 2/5 das
famílias viviam em casas de madeira, como ilustrado nas imagens abaixo:
Figura 8 – Núcleo Antes da Reurbanização

Fonte: Prefeitura de Santo André - Departamento de Habitação (2006)
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Figura 9 – Núcleo Antes da Reurbanização

Fonte: Prefeitura de Santo André - Departamento de Habitação (2006)

Como instrumento legal para a execução da reurbanização, foi sancionada a Lei
Ordinária de Santo André/SP, número 8368/2002 de 18 de junho de 2002, que remetia à lei
8300/01 de 19 de dezembro de 2001, responsável por instituir as Áreas de Especial
Interesse Social (AEIS). Tal lei determina a área total de intervenção em 41.640,85m²
(quarenta e um mil seiscentos e quarenta metros quadrados e oitenta e cinco decímetros
quadrados).
Participaram do projeto 580 (quinhentos e oitenta) das 780 (setecentos e oitenta)
famílias. Para viabilização 200 (duzentas) delas concordaram em ser transferidas para
apartamentos no conjunto Residencial Prestes Maia, de 41m², distante 600m do
assentamento original. (LARANGEIRA,2004)
Figura 10 – Sacadura Cabral, 1997

Fonte: Denaldi, R., 2012
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O terreno tinha cota inferior à cota de inundação do Ribeirão dos Meninos, que é o
limite do assentamento ao Sul. A opção para recuperar a área, mesmo com custo superior
ao da retirada das famílias teve como consideração preservar o local de origem das famílias.
(LARANGEIRA,2004)
Figura 11 - Área Inundável

Fonte: Denaldi, R., 2012

Tal aterro foi da ordem de 2,4 m e implicou na retirada temporária de 580 famílias
para a execução das obras de infraestrutura. Para redução de custos, parte do material de
aterro foi provido a partir de outras obras administradas pela Prefeitura de Santo André.
(LARANGEIRA, 2004)
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Figura 12 - Moradias Provisórias para Implantação do Projeto

Fonte: Prefeitura de Santo André - Departamento de Habitação (2006)

Rosana Denaldi, em maio de 2005 apresentou no XI Encontro Nacional da
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano – ANPUR
que a Prefeitura de Santo André executou estudo (SANTO ANDRÉ, 2002) para analisar o
padrão de crescimento populacional da cidade, e confirma a tendência que alguns autores
denominam “periferização” da população.
Na época, cerca de 75% dos setores que apresentaram crescimento populacional
localizavam-se nas regiões sul e sudeste do município, áreas periféricas e de expansão. Os
setores de crescimento populacional também coincidem com as regiões onde se localizam
as favelas. Ressalta-se que cerca de 25% desse crescimento populacional (22 mil
habitantes) ocorre dentro dos limites das favelas.
Fez-se necessário acompanhamento técnico de engenheiros da Administração
durante a construção das moradias. Para tal, foi estimulada a autoconstrução e todos os
beneficiados receberam projetos das casas. Já para a compra dos materiais de construção
do pavimento térreo da residência, 63 famílias receberam, por financiamento, de R$14 mil a
R$17 mil, conforme o projeto da moradia. Estes valores foram aprovados previamente pelo
Conselho Municipal de Habitação, com a previsão de que o contrato de financiamento fosse
firmado com a Empresa Municipal de Habitação Popular (EMHAP)
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Figura 13 – Projeto para o núcleo Sacadura Cabral

Fonte: Denaldi, R., 2012

Quando na inauguração, o sítio da prefeitura cita o depoimento da moradora
Donerina Maria Leite, 71 anos, que citou algumas das dificuldades que foram solucionadas:
“Antes, as fossas ficavam dentro dos quintais. Quando íamos trabalhar, pisávamos em
madeira que cobria o esgoto. Muitos moravam em barracos cheios de ratos. Agora, nossa
casa terá fundação”.

Depoimento de outra moradora:
“(...) minhas condições de vida são melhores hoje porque eu fiz curso
profissionalizante, fiquei mais desinibida, estou trabalhando, aprendi
a cuidar do dinheiro. Quando eu estava participando do programa
Renda Mínima, eu melhorei minha casa, comprei móveis e abri uma
caderneta de poupança.” (DENALDI,2005 apud SANTO ANDRÉ,
2001)
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6.3 Análise da Pós Ocupação
Jacques (2008) afirma que o ciclo da APO – Análise da Pós Ocupação tem como
principal característica retroalimentar o processo de projeto, indicando pontos positivos e
negativos para base de dados em projetos futuros. Cita também que a consciência de tais
benefícios está se tornando crescente no Brasil desde 1975, por iniciativa do IPT-USP/SP,
tendo em vista a maior fragilidade financeira dos trabalhos em Habitação Social.
Figura 14 – APO – Ciclo de realimentação do processo de produção e uso

Fonte: JACQUES,2008

Nos procedimentos de avaliação do ambiente construído, surgidas nos anos de
1940, nos EUA, e sugeridas por equipe multidisciplinar, as análises podem ser:


Técnica – Consiste em executar ensaios em laboratório, ou in loco



Comportamental – A partir do ponto de vista dos usuários
Existe diversidade metodológica na literatura brasileira referente a APO, não

permitindo, portanto padrão único para análise. Pode-se dizer que é tema relativamente
novo e carente de avanço no desenvolvimento de métodos, uma vez que Del Carmo e
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Ornstein (1990, p.11) afirmam que “a avaliação permanente é parte integrante do processo
democrático(...)” e passaram-se aproximadamente duas décadas de ditadura militar.
Na impossibilidade de verificar, ensaios relativos ao desenho urbano, a proposta foi
averiguar com visão técnica os itens relacionados à infraestrutura, questões espaciais,
urbanísticas e de uso do solo, além do nível de satisfação subjetiva dos moradores. Para
efetivação da proposta foi seguido o roteiro metodológico:


Contato com militantes, ativistas, associação de moradores e funcionários
públicos quando da intervenção a fim de coletar informações como plantas,
depoimentos, orçamentos, fotos da época, etc



Definição do universo das unidades a serem estudadas



Visitas de reconhecimento ao local e registro fotográfico



Formulação e aplicação de questionário para aferir níveis de satisfação dos
moradores, resultado dos cálculos de amostragem



Análise comparativa entre satisfação do usuário e resultado das vistorias
técnicas



Análise e avaliação das alterações/evoluções do conjunto habitacional



Diagnóstico final



Diretrizes e recomendações para futuros projetos

A determinação do espaço amostral foi de acordo com os seguintes critérios:
Se n/N = amostra, onde n≥30 e
N a população total de famílias  30/ 580=0,051 = 5,1%
Para análise total da complexa verificação multinível de pesquisa, seria necessária
equipe multidisciplinar contendo especialistas das seguintes áreas: arquitetura, engenharia,
planejamento urbano, psicologia, estatística, economia, conforto ambiental, reparos
estruturais, infraestrutura urbana, entre outras.
A melhora da qualidade do espaço é perceptível, conforme mostram as fotos de
antes e depois da intervenção. Houve alterações de densidade e da forma de ocupação da
gleba, que permitiram estabelecer um grau de hierarquização do sistema viário, com uma
das vias atravessando em arco

toda a área, à qual estão conectadas, direta ou

indiretamente, as demais e pontos de encontro antes inexistentes no espaço público. O
parcelamento ordenado e manuntenção de gabaritos uniformes e sem recuos, acabou por
permitir maior legibilidade da área, sem prejuízo da percepção dos cinco principais
elementos que para Kevin Linch, permitem ao usuário perceber o espaço da cidade:
percursos, limites, setores, nós e os marcos referenciais.
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Para a identificar a opinião dos moradores na pós ocupação, foi feita pesquisa com
aproximadamente 5% dos que hoje lá estão, utilizando-se do “critério de amostragem” na
população voluntária para depoimento. Alguns passaram pelo processo de transformação
da área, outros, chegaram após as modificações.
Houve análise dos documentos originais de levantamento relatados em pesquisas da
Prefeitura Municipal de Santo André, visita ao local e pesquisa feita via telefone, com
perguntas específicas e uma genérica. Os contatos foram adquiridos na Confecção de
Artesanato e Costura, antiga oficina administrada pelos membros da Associação de
Moradores. localizado à Av. Prestes Maia, 3550, Box 3, Sacadura Cabral, Santo Andre, SP.
No geral, a percepção quanto à melhora após a reurbanização foi alta, com média
apurada de 70% de satisfação, sendo citado diversas vezes no decorrer das entrevistas o
saldo positivo de acesso a trabalho, comércio, serviços, educação, lazer, transporte coletivo
e saúde.
As médias de satisfação dos participantes da pesquisa em relação a quesitos
específicos foram maiores nos itens referentes à qualidade dos lotes e ao acesso aos
mesmos (84,67% e 82,67%, respectivamente), fatores importantes para a qualidade de vida
da população.
A posse delimitada dos terrenos trouxe sensação de segurança aos indivíduos. O
reconhecimento e titulação do território de Sacadura Cabral, como também é denominado o
bairro qual esta inserido o núcleo, criou condições para superar, ou ao menos minimizar, a
exclusão social que marca as comunidades carentes.
Na pesquisa verificou-se ainda, que o acesso ao entorno e a quantidade de lotes
obtiveram médias de notas 3,73, proporcionalmente equivalentes a 74,67%, porcentagem
considerada elevada. Isso reflete maior acesso a serviços e maior salubridade da área
enfocada.
A menor pontuação, foi atribuída ao desenvolvimento do comércio local de bens e
serviços, (apesar de próxima de 70%), o que demonstra a necessidade de associar ao
projeto, alguma forma de assessoria técnica para otimização dessa atividade.
No entanto, o registro em cartório dos lotes ainda não foi realizado. De acordo com
representante do movimento que nos atendeu, Angelina, existe processo em andamento na
Prefeitura de Santo Andre para regularização fundiária de todas as 134 favelas existentes
em Santo Andre. Portanto, ainda se encontra pendente a cobrança de IPTU e o terreno se
mantém em poder da prefeitura, mas as contas de água, luz e telefone, chegam
normalmente. Na média, os lotes adquiridos com a reurbanização tem o a dimensão de
75m2
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De modo geral, pode-se concluir que houve uma melhora em todos os itens
pesquisados, o que aponta para o fato de a reurbanização realizada ter produzido uma
sensível melhoria na qualidade de vida dos usuários daquele espaço. Segue abaixo quadro
comparativo das áreas públicas antes e após a intervenção, de acordo com o projeto:

Tabela 3 – Tabela de Áreas

INICIAL
ADQUIRIDA

TABELA DE ÁREAS NUCLEO SACADURA CABRAL
PRAÇAS(m2)
%
VIAS(m2)
0
0%
2991,96
2210,26
100%
11092,59

%
21,24%
78,76%

Fonte: Elaborado pelo Autor

Ou seja, houve ganho de área de equipamentos públicos da ordem de 4 vezes, se
comparada com a implantação inicial.
Na vistoria in loco foi observado por morador que um dos pedidos mais antigos para
a Prefeitura é coleta seletiva no local. Ainda hoje, isto não ocorre. Houve também a
constatação da moradora Marlene:
“Eles (os políticos) só aparecem em época de eleição. Prometem
melhora e mudanças, fazem festa pra gente e oferecem ajuda.
Depois que a gente vota, nada muda.”

Como já esperado, na pesquisa executada por amostragem1, houve divergência nas
opiniões, porém o saldo da intervenção foi positivo na população que hoje habita. Por
exemplo, alguns moradores reclamaram que ao deslocar famílias para outros núcleos, eles
“perderam os amigos”. A maioria reconheceu a infraestrutura adquirida como passo para
moradia digna e inserção na sociedade. A tabela abaixo, que representa os dados da
pesquisa, reforça a afirmação acima. A escala utilizada nas perguntas foi de 1 a 5, sendo
que 1 era totalmente insatisfeito e 5 totalmente satisfeito

1

Foram selecionados cerca de 5% dos moradores do núcleo, aleatoriamente, a fim de representar
qualitativamente a satisfação da população.
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Tabela 4– Tabela de coleta de dados da pesquisa primária.

numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MEDIA
%
Exemplos de
respostas
recebidas na
pesquisa

Pergunta Genérica
Especifica de Infra-Estrutura (1 a 5)
nome
Melhorou? (1 a 5) Acesso a área(entorno) Acesso ao lote qualidade lotes quantidade lotes comercio formal
Angelina
3
2
5
5
3
3
Marlene
5
3
4
4
2
4
Elesvania de Jesus Torres
5
2
5
5
1
2
Claudinei Carvalho Garcia
5
5
5
4
3
3
Catia da Silva
5
5
5
5
5
5
Silvana Maria Conceição
1
5
5
5
5
4
Fabiano Falamansa
2
5
5
4
5
4
Jose Paulo Barra
5
4
5
3
5
4
Maikison Rodrigues Serra
4
4
4
5
1
4
Roberval Lima
3
3
3
5
2
2
Abel Soares Ferreira
1
4
3
5
3
2
Michele Costa Coelho
2
5
3
5
3
2
Adalgisa Faustino
4
3
3
4
3
3
Nelcy Moreira Costa
2
2
2
4
3
3
Nelson dos Santos Andre
5
4
3
4
4
3
Olinda Jose Rodrigues
5
3
5
3
4
3
Patricia Silva Araujo
4
3
5
3
4
5
Adalto Bueno Carvalho
5
1
5
5
4
5
Paulo Cesar Coelho
4
5
5
3
5
1
Cristiane da Silva Borges
5
4
4
5
5
5
Nilceli Almenida Santos
1
4
3
4
5
2
Odinalva Oliveira Gonçalves
2
3
3
4
5
4
Adefonso Jesus Aparecido
2
5
3
4
4
3
Adriana Andrade de Morais
3
5
3
4
5
4
Jose Bento
5
5
5
4
3
2
Jose Correa Januario
5
4
5
4
5
5
Flaviana da Silva Freitas
4
4
5
4
4
3
Eliete Cristina Santos
4
4
5
5
3
2
Jonatas Alberto
2
3
4
3
3
5
Leda Maria Lazarini
3
3
4
5
5
5
3,53
3,73
4,13
4,23
3,73
3,40
70,67%
74,67%
82,67%
84,67%
74,67%
68,00%

"Sim, ta muito
melhor"

"Consigo
"Melhorou, até
chegar com
bombeiro e ambulancia meu carro em
entra aqui, agora. E não casa, antes
alaga mais."
tinha que ficar
la na frente"

"Antes não
tinha lote
definido. A
gente ia
montando
como dava."

"Diminuiu, só por "A gente tenta,
isso piorou.
mas é fraco o
Alguns amigos movimento. Mas
tiveram que ir
é bom, é
embora"
trabalho"
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Seguem abaixo as fotografias tiradas no mês de Setembro/2013, quando efetuada
visita ao local.
Fotografia 1

Fotografia 2

Representa-se nas Fotografias 1 e 2 a aproximação ao Centro de Negócios e
Serviços Sacadura Mais Igual, edifício multifuncional que abriga comercio e residência, a
partir da Av. Prestes Maia, via principal de acesso ao núcleo.
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Fotografia 3

Vista de um dos acessos ao interior do núcleo, atraves do Centro de Negócios e
Serviços Sacadura Mais Igual, com detalhe do comercio nele hoje existente.

Fotografia 4
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Fotografia 5

Pode-se ver genericamente nas Fotografias 4 e 5 o resultado, pós intervenção, da
largura das vias, das tipologias adquiridas e material de construção ainda sendo utilizado na
ultima quadra que esta em processo de autoconstrução, estimulado pelo Programa.

Fotografia 6
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Fotografia 7

Nas fotografias 6 e 7 temos a representação do entorno imediato pelas ruas Julio
Ribeiro(Foto 6) e Manuel Esteves (Foto 7), que antes da intervenção eram completamente
distintas ao núcleo e, depois que o mesmo foi reurbanizado, pode-se dizer que foi inserido à
“cidade legal” e não se diferencia tanto como antigamente.

Fotografia 8
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Fotografia 9

Fotografia 10

Fotografia 11

Nas fotografias 8 a 11 podemos notar os melhoramentos adquiridos e legalizados em
infraestrutura, tais quais esgotamento sanitário (Foto 8), energia eletrica (Foto 9), telefonia
(Foto 10) e água encanada (Foto 11)
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Fotografia 12

Vista da transição do entorno, com o núcleo urbanizado ao fundo, a partir da Rua
Livio dos Santos.

Fotografia 13
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Fotografia 14

Podem ser observadas nas Fotografias 13 e 14 os acessos à ultma quadra aonde
ainda ocorre a autoconstrução estimulada pelo Programa

Fotografia 15

.
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Fotografia 16

Nas fotografias 15, 16 e 17 podem ser vistas ruas internas ao núcleo, exemplificando
as tipologias-padrão que foram utilizadas nos lotes das quadras: 2 pavimentos para familias
menores e 3 pavimentos para as maiores.

Fotografia 17
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Fotografia 18

Fotografia 19

Fotografia 20
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Fotografia 21

Fotografia 22

Fotografia 23
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Fotografia 24

Das fotografias 18 a 24 pode-se observar de diferentes angulos o acesso à praça
adquirida, assim com a mesma, um dos grandes destaques da intervenção, pois era
inexistente local de reuniao na área.
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6.4 Análise dos Resultados

Foi percebido durante o estudo que a estruturação fundiária brasileira, especialmente
em São Paulo, pode ser relacionada à do Japão. Curiosamente, ao decorrer da História, a
comunidade técnica utilizou na maioria de suas ações, instrumentos urbanísticos
consagrados na Europa e Estados Unidos da América. Pode-se utilizar como hipótese a
facilidade de comunicação pelas línguas latinas, relacionamento da colônia com a Coroa,
dependência econômica para com o capitalismo, entre outras. No entanto, tal instrumento
tem se mostrado possuidor de grande eficácia na aquisição e reordenamento de solo para
utilização pública tais como: áreas institucionais, equipamentos urbanos, vias de circulação
de pedestres e veículos, praças, parques lineares, regularizar implantação de lotes em
Zonas Especiais de Interesses Sociais com aeração e insolação necessárias. Para
utilização do mesmo, nos critérios japoneses, é necessário ainda implantar lei específica
para o Land Readjustment e, alguma agência/órgão desvinculada de partidos políticos que
seja responsável pela execução do projeto do início ao fim.
Pelo demonstrado, existe grande possibilidade de ser inserido em nossa cultura
técnica com sucesso, porém, ao se criar / contratar uma agência externa, pode-se abrir uma
fresta para o acesso da corrupção. A parte mais difícil seria encontrar um ponto de equilíbrio
entre os custos e os benefícios do gerenciamento dos projetos.
O processo de Land Readjustment pode ser dividido basicamente em três
categorias: reordenamento do solo para implementação de Plano, desenvolvimento urbano
consorciado e estoque de terras para contenção da especulação imobiliária e inserção de
equipamentos públicos.
Todos os procedimentos devem estar baseados no planejamento e projeto de
implantação, ante a qualquer ação. Ainda temos grande dificuldade de quantificar as terras
que poderiam ser utilizadas para fins de reordenamento do território pois o cadastro de
terras, na maioria das cidades brasileiras é indisponível ou insuficiente(BORIN,2006). Nas
definições dos planos é aonde se traça quanto aos lucros do projeto e como serão divididos
equitativamente, de acordo com o replotting e as trocas de terreno e títulos de propriedade.
Diferentemente do visto e relatado pela moradora sobre a melhora no núcleo
Sacadura Cabral, no qual foram reorganizados os lotes e a maioria dos moradores
permaneceu no local para usufruir das intervenções, foi vivenciado em outro trabalho de
reurbanização, na região da Guarapiranga, área de manancial, que a desapropriação pura e
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simplesmente pode ser maléfica por ineficiência dos mecanismos e burocracias que hoje
estão disponíveis.
Em tal ocasião, as pessoas receberam a verba para que deixassem o núcleo e
comprassem em outra área o terreno para suas moradias, mas venderam os terrenos para
outros com a promessa de que, pelo fato de o desenvolvimento das políticas habitacionais
serem muito morosas, teria de haver novo recadastramento de moradoras por parte da
Prefeitura e novos pagamentos de desapropriação. Surgindo assim uma nova e diferente
especulação imobiliária, ilegal, em situação que deveria ser muito bem administrada pois,
tratando de mananciais, interessam à população como um todo. Serviram de motivo para
campanha política, sendo esse dado ilustrativo. A situação só chegou a tal ponto pela
ineficiente ação do poder público e desonestidade de alguns dos moradores envolvidos.
Frente aos estudos feitos neste trabalho, resumem-se no quadro a baixo o critérios
para utilização da ferramenta Land Readjustment conforme ela é conhecida no Japão,
adaptada à realidade brasileira:
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Quadro Resumo -Final
REQUISITO

HOJE

L.R.

HOJE+L.R.

ANÁLISE PÓS

PARA

OCUPAÇÃO

EXECUTAR O
LR NO BRASIL

1

O déficit

Pode ser

Necessidade de conter a

Foi executado

Áreas

habitacional

alternativa

especulação imobiliária e

plano piloto na

institucionais,

inteligente

a consequente

Prefeitura de

solo criado,

para somar

gentrificação, além de

Santo André, no

comércio, lazer,

questão

aos critérios

gerar mais espaço

programa Santo

circulação,

fundiária,

estabelecidos

público para

André Mais

insolação,

Igual, com a

aeração,

intenção de

densidade,

reurbanizar

regularização

favela em

de lotes,

brasileiro tem
origem na

caracterizada
pela histórica

nas
legislações

apropriação da

mais recentes,

terra pública por

que

particulares

introduziram
novos
conceitos de

infraestrutura urbana, no
sentido de solucionar ou
mitigar o histórico
descompasso das
políticas públicas
relaciondas à ocupação
do solo e a realidade
fundiária brasileira

padrões não
antes utilizados
na região

tratamento do

metropolitana

solo e

da Grande São

estruturação

Paulo

fundiária
2

Trazer à tona a

O Land

Instrumentos

Foi executada

Sincronizar

questão

Readjustment

urbanísticos mais

legislação

reparcelamento

fundiária e

necessita de

eficientes, somados aos

específica para

do solo,

aprofundar o

legislação

já existentes

o caso de tal

organização

debate sobre o

específica e

Modernização e

maneira que as

dos moradores

tema, para

agência

atualização do sistema

famílias

e obras de

subsidiar a

implementador

cadastral brasileiro.

permaneceram

infraestrutura

fixação de

a externa aos

nos seus locais

através de

políticas

interesses

de origem

agência externa

públicas

políticos

Criação de planos
menos utópicos e com
aplicações mais práticas,

de

relacionadas ao

na escala do desenho

implementação,

efetivo

urbano

aparatos legais

cumprimento da
função social da

Criação de legislação
específica

propriedade.

específica,
cadastro de

Criação de agência

terras

externa/órgão especifico

atualizado para

para implementação e
gerenciamento dos
conflitos

Fonte: Elaborado pelo Autor

e legislação

tal fim,.
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7 CONCLUSÕES

A disputa travada pelos distintos setores sociais, em torno das vantagens
proporcionadas pela boa localização do solo urbano, assim como a especulação imobiliária
nele praticada, são fatores que dificultam e retardam aplicação de instrumentos destinados à
sua

ordenação espacial e desenvolvimento e prejudicam o desenvolvimento da cultura

técnica do planejamento urbano.
Outra dificuldade que pode ser citada é a questão cultural a ser trabalhada. A
tradicional cultura oriental japonesa prioriza o desenvolvimento do coletivo, enquanto que
no Brasil pode-se considerar a proximidade dos moldes capitalistas americanos, com seu
acentuado individualismo.
Conforme visto no estudo de caso apresentado, o Land Readjustment tem potencial
para contribuir com os métodos utilizados para planejamento urbano no Brasil. Pode-se
destacar que no Estatuto da Cidade ainda se faz necessário desenvolver a cultura técnica
brasileira e legislação específica para utilizá-lo com total autonomia no auxilio do redesenho
urbano e regulamentação de terras. Este processo é feito por meio de treinamentos, cursos
e seminários na área de interesse. A semelhança com as Operações Urbanas Consorciadas
é ponto a favor do instrumento. O modo desenvolvido no estudo de caso tem igual teor,
mesmo sendo desenvolvido como ação pontual. Inclusive, o estimulo à autocontrução,
atualmente nos termos da Norma de Desempenho NBR 15.575:2013 se torna inviável,
porém, era comum tal utilização. Multiplicar tal conhecimento seria utilização inteligente do
dinheiro público somado a intervenções menos traumáticas para a população envolvida,
contrariando o método mais comum para reestruturações de áreas consolidadas que
normalmente se faz por desapropriação. Para aplicação do Land Readjustment, por outro
lado há a necessidade de agência externa aos interesses políticos e de gestão para que sua
implementação não seja paralisada por conta, por exemplo, da eleição de um novo prefeito.
São projetos longos, que podem se estender por anos até estar finalizada sua
implementação.
Pelos fatos estudados e cujo registro é consagrado por profissionais que trabalham
na área de serviço e assistência social, pode-se dizer que quando a população local está
integrada e de acordo com o projeto em execução, os mesmos cuidam da área e funcionam
como agente fiscalizadores, garantindo assim o sucesso da implantação do início ao fim,
como relatado no caso do Núcleo Sacadura Cabral.
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