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GOVERNAR A CIDADE. PLANEJAR O PAÍS.UMA RETROSPECTIVA 
DA EXPERIÊNCIA ANDREENSE. 

Miriam Belchior

Em 1997, voltamos a governar a cidade de Santo André.  Além dos limites 
estruturais que cercam a atuação de qualquer governo local, encontramos um 
cenário local desfavorável: a globalização e as transformações tecnológicas 
e econômicas desestruturaram as cadeias produtivas implantadas em 
períodos anteriores.  Para agravar esse quadro, o discurso ideológico da 
década de 90 pregou o enxugamento do Estado e do planejamento nas suas 
múltiplas escalas – do nacional ao local – e a política de desenvolvimento 
virou sinônimo de combate à inflação. O Plano Real estabilizou a inflação, 
mas gerou vários efeitos colaterais como juros altos, investimentos baixos, 
estagnação econômica, sobrevalorização cambial e desestruturação das 
cadeias nacionais. O recuo das políticas regionais, industriais, tecnológicas 
e territoriais da União e o ambiente focado nos ajustes fiscais trouxeram 
ameaças à estabilidade do próprio pacto federativo, o que se refletiu, por 
exemplo, na proliferação das guerras fiscais entre estados e municípios. 

O início da segunda gestão de Celso Daniel e do Partido dos Trabalhadores 
à frente da Prefeitura de Santo André ocorre em um cenário adverso, 
marcado por essa dinâmica nacional e internacional e pela crise de emprego. 
A cidade sentia os efeitos da reestruturação econômica dos anos 90.  

Além dessas questões deparamo-nos também com a “máquina 
administrativa” abandonada pela gestão anterior, a ausência de um projeto 
de cidade e também de capacidade institucional para executá-lo. Esse 
contexto nos colocava um grande desafio.  

Como ponto de partida, não negamos os limites mencionados, nem 
apostamos no “neolocalismo”, que ambiciona transformar o mundo a 
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partir das cidades. Ao mesmo tempo, não caímos na armadilha do extremo 
oposto, de uma inércia conservadora, alimentada pela perspectiva de que 
as cidades são sobredeterminadas pelas estruturas sociais. Acreditávamos 
que o governo local e os agentes sociais não estão destinados ao imobilismo 
e deveriam formular propostas pautadas pelos processos democráticos, 
pelas economias de aglomeração presentes no espaço urbano-regional 
e pela capacidade de desencadear trajetórias alternativas rumo ao 
desenvolvimento social e ambiental sustentáveis. 

Para viabilizar a construção de um projeto futuro de cidade, o governo 
municipal retomou o planejamento estratégico como um dos pilares da 
gestão local, aumentou a capacidade administrativa com os investimentos 
em modernização administrativa e propôs uma mudança na cultura 
organizacional no sentido de buscar a ação intersetorial e matricial. 

De forma geral, buscou-se a irradiação e enraizamento do planejamento 
e da gestão por resultados. Esse planejamento teve de superar a velha 
abordagem da tecnocracia-centralizada, reconhecendo a necessidade de 
incorporar e valorizar o conhecimento de todos os atores que produzem 
e usam os espaços da cidade, como movimentos sociais e ambientais, 
empresários e representantes da sociedade civil organizada. Esse novo 
planejamento culminou na mobilização da sociedade andreense, com 
todos seus atores, interesses e conflitos, em torno da construção desse 
projeto alternativo para a cidade. Podemos mencionar como exemplos, 
entre outros, o Orçamento Participativo e o Santo André, Cidade Futuro 
buscando captar as reivindicações e propostas de diferentes segmentos 
sociais e também o processo de produção do Plano Diretor Participativo, 
tratado neste livro.  

O processo de construção de uma cidade melhor, em tempo de crise, foi 
possível a partir de um conjunto de programas, dentre os quais vale citar 
alguns. O primeiro, centrado em torno da participação e da articulação 
matricial no território, foi o Santo André Mais Igual, discutido neste livro, 
que nasceu a partir da constatação da necessidade de gerar um salto de 
qualidade nos programas de urbanização de assentamentos precários na 
cidade, no intuito de integrar, no mesmo espaço e tempo, um conjunto de 
programas de perfil urbano, socioeducativo e econômico. Esse programa 
desafiou a desarticulação setorial e territorial histórica do Estado, chamou 
a atenção de vários organismos nacionais e internacionais de fomento pela 
ousadia na concepção e execução. Instituições como, por exemplo, o ONU-
HABITAT - Programa de Gestão Urbana, a GTZ – Sociedade Alemã para a 
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Cooperação Técnica, a União Europeia, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
entre outros, premiaram ou reconheceram o mérito desse programa, que, 
ao longo do tempo, evoluiu no sentido de aprimorar os mecanismos de 
gestão, monitoramento, acompanhamento e avaliação, o que resultou na 
formação de grupos gestores matriciais nos vários níveis hierárquicos da 
administração local. 

Um segundo exemplo refere-se ao programa Santo André, Cidade Futuro, 
um esforço de mobilização produtiva e de planejamento participativo 
envolvendo a sociedade andreense, reafirmando o nível local como espaço 
de construção política – enfrentando os conflitos e divergências de interesses 
e sendo pautado na busca pactuada por uma cidade com maior qualidade 
de vida. Essa iniciativa articulou projetos de transformação urbanística, 
socioambiental e econômica a partir de uma prefeitura fortalecida e da 
incorporação do planejamento participativo. 

Esse esforço de maior entrelaçamento entre os instrumentos de planejamento 
de curto prazo, como o Orçamento Participativo, e a elaboração de uma 
visão que pudesse nortear a trajetória da cidade no médio e longo prazo, 
o Santo André, Cidade Futuro, culminou na formulação ou fortalecimento 
de projetos como, por exemplo, o Projeto Eixo Tamanduatehy – discutido 
em três capítulos neste livro – que tratava da transformação qualitativa 
de territórios industriais abandonados e com passivo ambiental, de 
desenvolvimento local sustentável nas áreas mananciais, como, por 
exemplo, o Gestão Participativa das Áreas de Mananciais (GEPAM), 
executado em parceria com a cooperação canadense, além de avanços 
qualitativos no sistema de governança regional, refletido no protagonismo 
de Celso Daniel na construção e fortalecimento dos organismos regionais, 
como o Consórcio Intermunicipal, a Câmara Regional e a Agência de 
Desenvolvimento. 

Apesar desses avanços, a cidade de Santo André continua deparando-se com 
disparidades sociais e espaciais significativas, que não podem ser dissociadas 
das distorções no próprio modelo de desenvolvimento nacional, que gerou 
cidades comprometidas pelo padrão contraditório da urbanização brasileira. 
E nunca é demais lembrar que as políticas locais são objeto de disputa entre 
diversas forças sociais, incluindo as elites locais conservadoras, o que gera 
riscos de retrocesso. Santo André não ficou imune a tais práticas clientelistas, 
marca estrutural de uma cultural política local que sempre privilegiou a 
mercantilização do espaço local e a troca de favores, em detrimento de uma 
política universalista em prol do direito à cidade. 
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Todavia, mesmo reconhecendo esses desafios, a “cidade-problema” dos 
anos 90, por muitos considerada emblemática do quadro de abandono, 
desindustrialização e do chamado “custo ABC”, passou por um processo 
de transformação, não apenas percebido por seus próprios moradores, 
mas também pelos formadores de opinião, acadêmicos, bancos de 
desenvolvimento e agências de fomento. E com todas as ressalvas que 
precisamos adotar em relação aos rankings padronizados com as chamadas 
“melhores práticas”, a serem replicadas por outras cidades, elaborados 
pelas agências de fomento, as diversas experiências andreenses emergiram 
como uma espécie de laboratório para o planejamento e gestão no cenário 
nacional e internacional no limiar do século XXI. 

Tal laboratório serviu também de referência e fonte de inspiração quando 
chegamos ao governo federal e deparamo-nos com desafios ainda maiores. 
Tratava-se de um cenário caracterizado pelos longos anos de estagnação 
econômica, pelos riscos de instabilidade macroeconômica, pelas estruturas 
de planejamento e gestão enfraquecidas por uma ideologia de laissez-faire 
e pelas grandes mídias nacionais plenamente desfavoráveis a mudanças no 
rumo do modelo de desenvolvimento excludente e concentrador.  

Não obstante a permanência de desafios estruturais nacionais, percebemos 
as transformações que ocorreram a partir da retomada de um projeto para o 
país, pautado pela inserção não subordinada do Brasil na globalização e pela 
inclusão social e melhoria das condições de vida das classes historicamente 
excluídas dos benefícios do crescimento econômico. 

Essa transformação não se refletiu apenas na retomada do crescimento 
econômico, por mais importante que isso fosse após um ciclo de 
estagnação, mas também na adoção de políticas e programas matriciais, 
diretamente focados na redução da exclusão socioespacial, como o Bolsa 
Família. Presenciamos também a criação e o fortalecimento de estruturas 
institucionais e de arcabouços jurídicos – como, por exemplo, a criação do 
Ministério das Cidades e da Lei dos Consórcios Públicos, a retomada do 
papel de planejamento nos vários níveis de governo, a institucionalização 
dos mecanismos de participação, a repactuação federativa em prol de 
uma governança colaborativa, como o Comitê de Articulação Federativa, 
envolvendo União, redes de municípios e entidades estaduais – e a 
retomada e ampliação significativa dos macrofinanciamentos estruturantes, 
principalmente através de ações como o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) e o Minha Casa Minha Vida.
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Acredito que as experiências relatadas e analisadas nesta coletânea 
transbordam o espaço da cidade de Santo André. No fundo, atestam as 
trajetórias, os limites e potencialidades de um planejamento-emancipador 
em prol do desenvolvimento – nunca sem tensões – que emerge no século 
XXI. 





APRESENTAÇÃO 

Rosana Denaldi

Os problemas estruturais das cidades brasileiras, em especial das 
metrópoles, permanecem. Apesar dos avanços nas condições de 
urbanização acumulados desde os anos 90, o que se reflete na ampliação 
da rede de infraestrutura urbana nas cidades e no maior grau de adequação 
dos domicílios, presenciamos poucas mudanças nas forças econômicas 
e políticas subjacentes à reprodução das contradições socioespaciais e 
ambientais no espaço urbano brasileiro. As históricas disparidades sociais 
nas cidades brasileiras também não diminuíram de forma expressiva. 

No contexto da (re)produção capitalista do espaço urbano, a resposta dada pelo 
planejamento urbano e pelas práticas de gestão parece não ter sido capaz de 
mudar esse rumo da “urbanização desigual”. Nesse sentido, “impasse”1 parece 
ser a palavra que melhor traduz as reflexões teóricas sobre planejamento.

Expectativas de mudança de rumo cresceram no período recente com a 
aprovação do Estatuto da Cidade, em 2001, a criação do Ministério das 
Cidades, em 2003, a instituição de novo marco regulatório2 para as políticas 

1. Alusão ao livro O impasse da política urbana no Brasil, de Ermínia Maricato, publicado pela editora 
Vozes, em 2011, que trata do “impasse” da política urbana brasileira diante das questões conjunturais e 
estruturais do capitalismo brasileiro.  
2. Na área de habitação trata-se da aprovação, em 2005, da Política Nacional de Habitação, Sistema 
Nacional de Habitação e Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (Lei nº 11.124, de 16 de junho 
de 2005) e da criação de mecanismos de gestão e controle social como Conselho Nacional das Cidades 
(ConCidades) e a Conferência Nacional das Cidades. Refere-se, ainda, ao Plano Nacional de Habitação 
finalizado em 2008. Na área desenvolvimento urbano, destaca-se a Campanha Nacional pelos Planos 
Diretores Participativos que objetivou estimular a elaboração e revisão desses Planos para incorporar 
os princípios e instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. 
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de habitação, saneamento ambiental e desenvolvimento urbano e também 
com a retomada do investimento na área habitacional. Essa perspectiva 
também se relaciona com a retomada do crescimento econômico, a 
ampliação de programas de transferência direta de renda – por meio de 
programas como Bolsa Família – e o fortalecimento dos mecanismos de 
participação na gestão das cidades. 

Contudo, os resultados preliminares relacionados com a aplicação desse 
novo marco regulatório levam a indagações ligadas ao seu real potencial 
de alavancar mudanças no quadro da formação brasileira desigual. Isso 
porque a aplicação dos princípios e instrumentos previstos no Estatuto da 
Cidade depende da sua incorporação nos Planos Diretores. Além disso, 
tais instrumentos podem ganhar contornos variados dependendo da 
correlação de forças no âmbito municipal. Nessa acepção, a autonomia 
municipal permite as necessárias diferenciações entre realidades municipais 
completamente diversas no país, entretanto, joga para o nível municipal a 
disputa política em torno da regulamentação dos instrumentos e, conforme 
os rumos que se tomem, tais instrumentos podem ser mais ou menos 
efetivados. Impasse.  

É possível afirmar que a obrigatoriedade da elaboração levou a um 
aumento do número de Planos Diretores no país3. Todavia, a avaliação 
nacional qualitativa dos planos produzidos, desenvolvida pela Rede 
Nacional de Avaliação e Capacitação para Implementação de Planos 
Diretores Participativos, confirmou que a maioria dos municípios com 
plano aprovado ainda não está aplicando os instrumentos que fazem 
cumprir a função social da propriedade por não ter conseguido incorporá-
los no Plano Diretor ou porque não são autoaplicáveis, isto é, dependem 
de legislação complementar ainda não elaborada ou não aprovada.4 
Consequência disso é que, na grande maioria dos casos, não se tornaram 

3. Segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), realizada em 2001, 980 municípios brasileiros possuíam Planos 
Diretores aprovados; em 2009, esse número subiu para 2.318 municípios. Se considerado o universo de 
municípios com mais de 20mil habitantes – que têm obrigatoriedade de elaboração do PD segundo o 
Estatuto da Cidade – esse número era de 573 municípios, em 2001, e de 1.433, em 2009, o que representa 
87% do total dos municípios desse universo.
4. SANTOS JÚNIOR, O. A.; MONTANDON, D. T. (Org.) Os Planos Diretores pós-Estatuto da 
Cidade: balanço crítico e perspectivas. Rio de Janeiro: Letra Capital: Observatório das Cidades: IPPUR/
UFRJ, 2011.     
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efetivas a regulamentação e implementação de instrumentos para gestão da 
valorização da terra.

Cabe problematizar as experiências recentes à luz da tendência do 
planejamento urbano brasileiro de evitar o conflito e privilegiar o 
planejamento discurso que segundo Villaça5, na maioria dos casos, busca 
ocultar a ação concreta do Estado. O planejamento, pós-Estatuto da 
Cidade, tende a apontar mudanças, mas ainda preserva contradições 
sociais e ambientais importantes na produção e reprodução do espaço. 
Mais especificamente, apesar das mudanças no regime de organização 
e intervenção do Estado na produção do espaço (do Banco Nacional da 
Habitação – BNH para o “novo desenvolvimentismo”), continuamos 
assistindo a contradições socioespaciais e ambientais profundas nas cidades 
brasileiras.

Nesse contexto, consegue o Plano Diretor transformar-se em uma arena 
contestada de debates em torno da produção e apropriação do espaço 
urbano? 

Outro debate relaciona-se com o real potencial dos instrumentos previstos 
no Estatuto da Cidade para ampliar o acesso à terra urbanizada e regular 
uso e ocupação do solo no contexto das cidades brasileiras, marcadas 
pela herança do capitalismo (semi)periférico – principalmente aquelas 
inseridas em regiões metropolitanas, “comprometidas”, com escassez de 
vazios urbanos, acelerado processo de degradação ambiental, grandes 
disparidades socioespaciais e interdependência regional.

Este livro não traz resposta para essas questões, mas objetiva contribuir 
com o debate registrando e analisando a experiência do município de Santo 
André, no período de 1997 a 2008, que se tornou referência e foi muito 
debatida por acadêmicos e gestores públicos.

Santo André foi um dos primeiros municípios a revisar seu Plano Diretor 
incorporando os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade para fazer 
cumprir a função social da propriedade e também um dos primeiros a 
de fato iniciar sua aplicação. O processo de elaboração dessa revisão foi 
marcado por disputas e conflitos que permaneceram após sua aprovação, 
mas que não impediram o governo municipal de iniciar sua aplicação. O 

5. VILLAÇA, F. Uma contribuição para a história do planejamento urbano no Brasil. In DEÁK, C.; 
SCHIFFER, S. R. (eds.). O processo de urbanização no Brasil. São Paulo: EDUSP, 1999, p. 169-244.
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Plano não foi a única iniciativa importante desse período. Outras ações, que 
a partir de uma leitura menos atenta das disputas sociais pela hegemonia 
sobre a política local e sobre a apropriação do espaço foram consideradas 
como “opostas”, também se tornaram muito conhecidas. Dentre essas, 
destaca-se como a mais polêmica o “Projeto Eixo Tamanduatehy”.

No período de 1998 a 2008, a política habitacional do município, em 
especial a política de urbanização de favelas, foi aprimorada e também 
se tornou conhecida, tendo sido premiada e reconhecida nacional e 
internacionalmente6. Embora não tenha conseguido alcançar uma grande 
escala, o Projeto inovou e apontou novos desafios, como o de articular 
o programa de urbanização de favelas com outros programas sociais, 
adotando uma estratégia de ação intersetorial.  

De 1996 a 2007, tive a oportunidade de participar da direção do governo 
municipal da cidade de Santo André, período esse de grande aprendizado.  
Este livro não consegue registrar a experiência como um todo, nem 
apresentar uma avaliação crítica de todos os aspectos da política. Busca 
analisar os limites e potencialidades de uma política local “progressista” 
em um cenário marcado por profundas transformações socioeconômicas, 
políticas e institucionais que afetaram o país e também as cidades do ABC. 

Nesse sentido, se, por um lado, o governo local depara-se com desafios 
estruturais à luz da dinâmica capitalista, por outro, a cidade não é 
receptáculo das forças sociais mais amplas e das estruturas de poder. 
Existe um papel, mesmo que limitado, para o planejamento (colaborativo-
participativo-subversivo) na busca de transformações no espaço urbano 
e nas condições de vida das populações tradicionalmente excluídas dos 
benefícios do crescimento econômico. 

6. O programa “Santo André Mais Igual”, no âmbito do qual se insere o programa de urbanização 
de favelas, foi reconhecido e premiado por vários organismos nacionais e internacionais. Em 2000, 
ganhou o “Prêmio Gestão Pública e Cidadania”, concedido pelas Fundação Getúlio Vargas e Fundação 
Ford, e foi destacado como uma das cinco melhores experiências de políticas públicas desenvolvidas 
no país. Em 2001, foi incluído entre as 16 melhores práticas do mundo – a única brasileira – escolhidas 
para serem relatadas na Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos “Istambul 
+ 5”. Ainda em 2001, foi selecionado entre as dez melhores práticas, com destaque especial para a 
urbanização da favela Sacadura Cabral, e recebeu o Prêmio Caixa Econômica Federal de Melhores 
Práticas em Gestão Local desse ano. Em 2002, recebeu o Prêmio Internacional de Dubai de Melhores 
Práticas, do Centro das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, o Habitat. Em 2003, foi indicado 
como uma das 20 melhores práticas na feira virtual de governança local da ONU.
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Considerando esse ponto de partida, o livro tem dois conjuntos de textos, 
o primeiro com um recorte mais específico voltado para a capacidade 
transformadora do planejamento e da política urbana; enquanto o segundo 
aprofunda a análise dos avanços concretos nas condições de vida da 
população excluída a partir das inovações na política de urbanização dos 
assentamentos precários.  

O primeiro texto do bloco sobre a política urbana – “Plano Diretor 
participativo de Santo André: conceitos, instrumentos e aplicação” – 
apresenta o Plano Diretor Participativo de Santo André, descreve seu 
conteúdo, trata do processo de elaboração e aplicação do instrumento e 
conclui apontando avanços e limitações. Registra informações gerais sobre 
o Plano e permite melhor compreender os demais capítulos desse primeiro 
conjunto de textos que aprofundam alguns aspectos do Plano ou política 
urbana. O segundo – “A efetividade da delimitação de áreas vazias como 
zonas especiais de interesse social no município de Santo André: um balanço 
preliminar”  – trata das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) em áreas 
vazias na cidade de Santo André. Registra a formulação e o aprimoramento 
da legislação municipal e analisa a efetividade da legislação municipal para 
ampliar a provisão de Habitação de Interesse Social e Habitação de Mercado 
Popular. A primeira versão do terceiro texto – “Parcelamento, Edificação 
e Utilização Compulsórios: um instrumento (ainda) em construção” – foi 
publicada na revista Pós-FAUUSP, em 2009, e registra a metodologia e 
estratégia de aplicação do instrumento e discute os principais entraves para 
sua aplicação no contexto de Santo André. 

Três textos tratam do polêmico “Projeto Eixo Tamanduatehy”: “Projeto 
Eixo Tamanduatehy: origem e trajetória”, que registra a motivação que deu 
origem ao Projeto, sua concepção, as mudanças de rumo e conclui com 
um breve balanço que evidencia suas realizações e limites; “Planejamento, 
estratégia local e complexidade. Uma reinterpretação do legado do Projeto 
Eixo Tamanduatehy - Santo André”, publicado na Revista de Estudos 
Urbanos e Regionais, em 2011, problematiza a crítica ao Projeto e explicita 
algumas complexidades que cercaram o planejamento da cidade e o 
referido Projeto; “Territórios da logística no Eixo Tamanduatehy” analisa o 
significado do Projeto à luz das transformações no sistema de acumulação 
rumo a uma economia de conhecimento e de inovação, bem como do 
papel das novas dinâmicas de comunicação, informação e de logística no 
planejamento e gestão das metrópoles. Finalizando o primeiro conjunto, 
o texto “O Plano Diretor Participativo e a produção social do espaço. O 
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caso de Santo André”, trata do processo de participação na elaboração 
do Plano Diretor, ilumina os conflitos e pactos construídos e destaca os 
limites e as potencialidades do planejamento comunicativo-participativo, 
considerando as estruturas socioeconômicas e políticas mais amplas. 

O segundo bloco de textos reúne aqueles que tratam da política de 
urbanização de favelas. A primeira versão do texto “Urbanização de 
favelas no âmbito do Programa Santo André Mais Igual” foi publicada, em 
2005, nos anais da XI Encontro Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 
Planejamento Urbano e Regional e trata do premiado programa “Santo 
André Mais Igual”, no âmbito do qual o programa de urbanização de favelas 
integra-se e destaca seu período inicial de concepção e implantação.

O texto “Reassentamento de famílias em projetos de urbanização de 
favelas. O caso da Sacadura Cabral” foi publicado, em uma primeira versão, 
em 1999, na Revista Open House International e registra a experiência de 
participação da população no projeto de urbanização da favela Sacadura 
Cabral e destaca a primeira etapa do processo de remoção e realocação 
das famílias. Em seguida, “Assentamentos precários localizados em áreas 
ambientalmente sensíveis: diagnóstico e estratégia de intervenção” registra 
a experiência de um projeto de extensão universitária, cujo objetivo 
foi contribuir para a elaboração de Planos de Uso e Ocupação do Solo 
de Zonas Especiais de Interesse Ambiental (ZEIA), com sobreposição 
com Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) no Município de Santo 
André.  Por fim, os dois últimos capítulos tratam do tema da regularização 
fundiária: “Limites da regularização fundiária de favelas: a experiência de 
Santo André”, que descreve os procedimentos adotados pelo município 
para promover a regularização de favelas e aponta os obstáculos para sua 
efetivação e “Regularização de Favelas em Áreas de Preservação Permanente 
na Região do Grande ABC: o caso do Jardim Cristiane”, que discute os 
resultados alcançados pelos programas de regularização fundiária de 
favelas localizadas em Áreas de Preservação Permanente (APPs), além de 
registrar e analisar o processo de urbanização e regularização da favela 
Jardim Cristiane, localizada às margens do Córrego Taioca.

Este conjunto de textos transborda a mera experiência local e remete ao 
debate sobre a trajetória de desenvolvimento do Brasil em um cenário 
marcado por intensas mudanças econômicas e políticas, bem como sobre 
os limites e potencialidades de planejamento e gestão, em suas diversas 
escalas territoriais, encadear as transformações necessárias rumo a cidades 
menos desiguais e mais justas.
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PARTE I





PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE SANTO ANDRÉ:
CONCEITOS,  INSTRUMENTOS E APLICAÇÃO

Claudia Virginia Cabral de Souza

Introdução

A elaboração do Plano Diretor de Santo André, iniciada no 2º semestre de 
2002 e concluída em março de 2004, quando o projeto de lei foi entregue 
à Câmara Municipal, ocorreu no período entre a aprovação do Estatuto 
da Cidade (2001) e a criação e início dos trabalhos de estruturação do 
Ministério das Cidades.1

Naquele momento, anterior ao lançamento da Campanha Nacional de 
Planos Diretores Participativos, ocorrida em 2005, pelo Ministério das 
Cidades, ainda não havia orientação e normatização de procedimentos que 
se concretizou a partir da mencionada iniciativa governamental.2 Assim, 
o Plano Diretor de Santo André foi formulado – tanto sua estrutura e 
conteúdo, quanto as soluções metodológicas relativas à participação social 

1. O Ministério das Cidades, criado no primeiro momento do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, em 
2003, foi responsável pela organização da 1ª Conferência Nacional das Cidades, realizada em outubro 
do mesmo ano, evento que recomendou a formação do Conselho Nacional das Cidades - ConCidades. 
Esse, por sua vez, somente se constituiu, de fato, em abril de 2004, quando o Plano Diretor de Santo 
André já havia sido encaminhado ao Legislativo Municipal. As Resoluções do ConCidades nº 25 
(processo participativo) e nº 34 (conteúdo mínimo dos Planos Diretores), bem como o lançamento da 
Campanha Nacional “Plano Diretor Participativo: Cidade de Todos”, datam de 2005, quando o Plano já 
havia sido aprovado e iniciava-se sua implementação.
2. O momento entre 2001 (aprovação do Estatuto da Cidade) e 2005 foi entendido por Cymbalista 
e Santoro (2009, p. 8-9) como um “período peculiar”, em que os Planos Diretores então elaborados 
“buscaram explorar as potencialidades do Estatuto da Cidade, ou tiveram que adaptar-se a ele, mas 
foram em grande parte desenvolvidos à margem da ação do Ministério das Cidades”. 
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– com amparo nas diretrizes do Estatuto da Cidade e com base na visão e 
experiência de planejamento participativo da equipe de governo local.

Com efeito, desde 1997, a gestão municipal vinha estruturando e 
consolidando mecanismos de participação direta no planejamento da 
cidade, por meio de instrumento como o Orçamento Participativo, 
implantado ainda em 1997; o Conselho Municipal de Habitação, desde o 
ano 2000; as conferências municipais do setor e programas habitacionais 
inovadores, como o “Santo André Mais Igual”, implantado com o apoio e 
a participação das comunidades locais; e o projeto “Santo André: Cidade 
Futuro”, lançado em 1999, que consistia em um processo de planejamento 
estratégico participativo, tendo como objetivo a formação de uma 
ampla aliança entre os diferentes segmentos sociais como meio para o 
enfrentamento dos efeitos locais da crise econômica e, ao mesmo tempo, o 
planejamento do futuro da cidade, com o desenho de novas perspectivas de 
desenvolvimento para as décadas seguintes.3

A metodologia participativa adotada ao longo do processo de elaboração 
do Plano Diretor é, portanto, a expressão de um governo compromissado 
com a participação cidadã e que, àquela altura, já acumulava experiências 
significativas nesse campo, tomando a si o desafio de implementar 
processos de planejamento capazes de induzir à melhoria das condições 
urbanas de vida, em especial a daqueles menos favorecidos, incorporando 
no fazer do Plano Diretor a visão política da questão urbana, da qual nos 
falam Cardoso e Ribeiro (2003).4

Vale lembrar que essa dimensão – o processo participativo de elaboração 
e negociação do Plano Diretor, bastante destacada na literatura técnica 
sobre os Planos Diretores recentes – não é o objeto deste artigo, cujo foco 
será dirigido aos conteúdos do plano diretor e à experiência de gestão 
construída para implementá-lo, “tirando-o do papel”.

Pretendemos fazer um registro da experiência desenvolvida em Santo 
André entre 2002 e 2008 e, com base em nossa experiência na gestão 
pública, fornecer elementos para a análise teórica que se sucederá nos 
capítulos seguintes desta publicação. Assim, ao longo do texto, que recupera 

3. Sobre o Projeto “Santo André: Cidade Futuro”, ver Santo André (1999). 
4. Analisando os modelos de planejamento e sua capacidade de enfrentamento da questão urbana 
com base no disposto no Estatuto da Cidade, os autores discutem “uma nova concepção que articule 
racionalidade técnica e gestão política, e coloque o direito à cidade como centro da gestão urbana”. 
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conteúdos e processos nas fases de elaboração e implementação do Plano 
Diretor, trabalharemos questões que se colocaram no “fazer” (2002-2008) e, 
outras, que se impõem hoje, transcorridos mais de sete anos da aprovação 
da Lei. Dessa forma, acreditamos contribuir com o debate em voga desde 
2011, quando o Estatuto da Cidade completou 10 anos, sobre a efetividade 
da Lei Federal e dos Planos Diretores.

Para tanto, estruturamos este artigo da seguinte forma: (1) uma síntese da 
leitura da cidade, tal como desenvolvida quando da elaboração do Plano 
Diretor; (2) uma descrição analítica dos conteúdos do Plano aprovado 
pela Lei nº 8.696, de 17 de dezembro de 2004 (SANTO ANDRÉ, 2012d), 
destacando o modelo de ordenamento territorial, os instrumentos 
urbanísticos e o desenho do sistema de planejamento e gestão; (3) um relato 
sobre a implementação do Plano Diretor, visando mostrar como deu-se a 
articulação entre planejamento e gestão; e, por fim, (4) algumas conclusões 
sobre a experiência, pontuando avanços e limitações.

1. Leitura da cidade 

Santo André, município da Região Metropolitana de São Paulo situado na 
sub-região administrativa conhecida como Região do ABC, ocupa uma 
superfície de 174,38 quilômetros quadrados, dos quais 61,9% – 107,93 
quilômetros quadrados – são constituídos por áreas ambientalmente 
protegidas, onde a ocupação do solo deve ser controlada ou restringida.

Em 2000, a população total era de 649.331 habitantes, dos quais apenas 
29.676 residentes na área de proteção e recuperação dos mananciais. No 
intervalo censitário 1991-2000, o município registrou um incremento 
populacional da ordem de 0,55% ao ano, taxa bem inferior à média da 
Região Metropolitana (1,63% ao ano), menor inclusive que a dos demais 
municípios da Região do ABC, à exceção de São Caetano do Sul.5

Porém, o ritmo de crescimento não se processou de maneira uniforme. 
Nos bairros mais consolidados houve estagnação ou mesmo retração 
populacional, enquanto que nas áreas e regiões periféricas ocorreu 
incremento demográfico muito acima da média, inclusive na área de 

5. Censo Demográfico 2000 (IBGE, 2000). 
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proteção e recuperação de mananciais, onde a Taxa Geométrica de 
Crescimento Anual (TGCA) atingiu 6,02% ao ano. 

Figura1: Santo André – Variação Demográfica (1991-2000)

Fonte: Prefeitura de Santo André (2005)

O conjunto das áreas mais urbanizadas e infraestruturadas, identificadas 
na FIGURA 1 como aquelas onde ocorreu estagnação ou decréscimo 
populacional, perdeu, entre os anos 1991 e 2000, aproximadamente 8% 
de sua população, ou 443 mil habitantes em 2000, contra os 482 mil que 
moravam nesses locais em 1991 (decréscimo de 39 mil habitantes). Em 
oposição, os espaços identificados como áreas de crescimento populacional 
apresentaram, no conjunto, uma expansão demográfica expressiva, da 
ordem de 53,4%, agregando 71 mil novos moradores nos nove anos que 
separam 1991 (134 mil habitantes) e 2000 (205 mil habitantes). 

Embora esses números comportem muitas variáveis, entre elas 
deslocamentos populacionais diversos, intra e interurbanos e em diferentes 
direções, eles certamente revelam um movimento de migração em direção 
à periferia e aos mananciais, o que deve ser entendido como parte do 
processo de exclusão dos mais pobres dos benefícios da cidade formal.

Áreas de estagnação ou
decréscimo populacional
Áreas de crescimento populacional

Represa Billings
Limite da área de proteção
aos mananciais
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Com base nos dados do Censo Demográfico de 2000 (IBGE, 2000), 
os indicadores demográficos foram espacializados e sobrepostos 
aos socioeconômicos (renda, pobreza, posse de bens, escolaridade) 
e habitacionais.6 O cruzamento resultou na coincidência dos piores 
indicadores sobre um mesmo lugar: a região divisória entre a área urbana 
e o manancial, onde se concentravam os bairros com menor renda per 
capita, o maior contingente populacional abaixo da linha da pobreza, os 
níveis mais baixos de escolaridade e o maior número de favelas, inclusive as 
mais densas e precárias. Não por acaso, é uma região com acentuado déficit 
de infraestrutura, saneamento, serviços urbanos e equipamentos coletivos 
– é a “não cidade”.

A tudo isso, soma-se a fragilidade ambiental dessa porção do território, 
a mais problemática do ponto de vista da apropriação para fins urbanos, 
devido às grandes declividades e amplitudes topográficas entre os 
topos de morro e os fundos de vale, que podem atingir até 150 metros. 
Os solos, quando expostos, são facilmente erosíveis, favorecendo os 
deslizamentos de terra e as situações de risco à vida. A ocupação nessas 
áreas sensíveis contribui para a deterioração ambiental dos cursos d’água, 
ainda relativamente preservados (trata-se de uma região de nascentes 
e cabeceiras), e dos remanescentes de vegetação. O Parque do Pedroso, 
unidade de conservação de proteção integral, que se localiza no manancial, 
a partir do divisor de águas entre este e a bacia do Tamanduateí, vem sendo 
pressionado pela ocupação que ocorre em seu entorno.7

Entretanto, a precariedade habitacional não se limitava a esse recorte do 
território, repetia-se em vários pontos do tecido urbano, quase sempre 
próximos às divisas intermunicipais. Ao todo, em 2000, a Prefeitura 
Municipal contabilizava 139 favelas, com 109.326 habitantes, o que equivale 
a 16,8% da população, que crescera a uma taxa média de 3,05% ao ano 
entre 1991 e 2000, índice bastante superior à média apurada no município 
– os já comentados 0,55% ao ano.

O déficit habitacional acumulava-se, apesar de a política municipal de 
habitação, inaugurada em 1989, no primeiro mandato de Celso Daniel, 

6. Ver Lei nº 8.696, de 17 de dezembro de 2004 (SANTO ANDRÉ, 2012d).
7. Não podemos deixar de recorrer às palavras de Maricato (2010) que, ao discorrer sobre a ocupação 
das áreas ambientalmente frágeis, afirma que “não é por falta de leis ou planos que essas áreas são 
ocupadas, mas por falta de alternativas habitacionais para a população de baixa renda”. 
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estabelecer como prioridade a democratização do acesso à terra e à cidade. 
Sem dúvida, os programas de urbanização e regularização de favelas e a 
aprovação da primeira Lei de Áreas de Especial Interesse Social (AEIS), em 
1991 – Lei nº 6.864, de 21 de dezembro de 1991 (SANTO ANDRÉ, 2012c) – 
contribuíram significativamente para integrar jurídica e urbanisticamente 
os assentamentos precários à cidade, evitando a expulsão indireta da 
população moradora em áreas de insegurança fundiária. Mas, por outro 
lado, a provisão habitacional mostrou-se inexpressiva diante da demanda: 
de 1989 a 2003 foram produzidas tão somente 1.351 unidades habitacionais 
pela ação direta do Poder Público Municipal.8

Dentre os fatores que dificultavam a produção de habitação social na 
década de 90, devem ser destacados o elevado preço da terra, a inexistência 
de instrumentos regulamentadores da função social da propriedade, a 
queda do poder aquisitivo da população e a inexistência de programas de 
financiamento oficial para o atendimento da população pobre. Os anos 
90 foram de crise, de um cenário econômico muito diferente do que vem 
se desenhando desde o início da última década, quando o país passou 
a experimentar um novo ciclo de crescimento econômico e ampliou 
consideravelmente os subsídios públicos ao crédito para a produção 
habitacional.

Ainda no tocante aos anos 90 e à questão ambiental e urbana em Santo 
André, é necessário lembrar que a conjuntura macroeconômica desfavorável 
ampliava os impactos das transformações advindas do fenômeno da 
reestruturação produtiva global sobre a industrializada Região do ABC. 
Em Santo André, em particular, assistiu-se ao encerramento das atividades 
de antigas empresas industriais, à migração de unidades importantes para 
o interior do estado de São Paulo, à compactação das plantas fabris e, em 
consequência, à redução dos postos de trabalho na indústria, fatores que 
incorreram em elevadas taxas de desemprego, redução da massa salarial e 
queda na arrecadação municipal.9 

8. Visando a estimular a produção de habitação social pelo mercado, a Lei 6.540/1989 (SANTO ANDRÉ, 
2012b) estabeleceu incentivos para que fossem construídos conjuntos habitacionais de interesse social. 
No entanto, muito rapidamente as vantagens oferecidas pelo poder público foram apropriadas pelo 
mercado imobiliário para o atendimento da faixa de renda média baixa, imediatamente superior. 
9. Matriz da indústria automobilística, a Região do ABC apresentava indicadores econômicos muito 
positivos desde a década de 50, quando a indústria automobilística instalou-se em São Bernardo do 
Campo. Em Santo André, as grandes indústrias chegaram bem antes, desde o início do século XX, 
localizando-se, principalmente, na várzea do Rio Tamanduateí, ao longo da linha férrea que liga 
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Em meados da década de 90, as mudanças no cenário produtivo traduziam-
se em deterioração do espaço urbano: terrenos e galpões industriais vazios e 
abandonados, antigas e férteis regiões fabris cedendo lugar à insegurança e 
à contravenção, deterioração dos antigos centros comerciais10 e um número 
cada vez maior de assentamentos habitacionais precários. 

Quando se iniciou a revisão do Plano Diretor, no início da década de 2000, 
o setor terciário ampliava-se e modernizava-se, por meio da instalação 
de empreendimentos como shopping centers, depósitos, hipermercados, 
universidades, entre outros, o que sinalizava uma possível tendência de 
reversão do quadro de abandono que acabamos de descrever.11 Nada, 
no entanto, que trouxesse, naquele momento, alteração significativa 
da realidade urbana. A cidade apresentava deficiências no sistema de 
mobilidade urbana, áreas sujeitas a alagamento, aterro sanitário com 
capacidade limitada e prognóstico de pequena vida útil, escassez de áreas 
verdes, problemas esses, bem como o habitacional, cuja solução dependia 
de investimentos públicos de vulto. Além disso, havia o fenômeno das áreas 
vazias e subutilizadas, retidas especulativamente, à espera de valorização. 

Essas questões colocaram-se como desafios para o planejamento. Tratava-
se de revisar a legislação urbanística vigente frente a uma nova realidade 
urbana gerada por profundas transformações no ambiente produtivo, no 
mercado de trabalho e no espaço da cidade. Muito embora o município 
contasse com um Plano Diretor aprovado em 1995, este consistia em um 
documento genérico, que não disciplinava o uso e a ocupação do solo e 
que fazia referência formal às funções sociais da cidade e da propriedade, 
mas não continha os meios para sua efetivação. O que, de fato, regulava o 
ordenamento urbano era a antiga Lei de Uso e Ocupação do Solo aprovada 

a capital do estado ao porto de Santos. Com uma base industrial diversificada, com predominância 
de grandes unidades fabris típicas do fordismo, Santo André, seguramente, foi o município que mais 
sofreu efeitos negativos com as mudanças ocorridas no mundo da produção.
10. A deterioração dos centros comerciais tradicionais deve ser explicada por uma conjunção de fatores, 
tais como a emergência de novos centros e formas de consumo e a ausência de investimentos públicos, 
entre outros. No caso em questão associava-se, também, à perda de poder aquisitivo da população. 
11. Ressaltem-se os esforços empreendidos pela administração municipal no desenvolvimento de 
estudos, projetos e parcerias visando a manter, recuperar e estimular investimentos. O Projeto de 
Requalificação de Centros de Bairro, o Programa de Reabilitação da Área Central (Centro com vida), o 
Projeto Eixo Tamanduatehy, o Projeto Santo André Mais Igual, o Projeto Cidade Futuro e as operações 
urbanas (anteriores ao Estatuto da Cidade) são exemplos destacados dessas iniciativas. A respeito, ver o 
artigo de Souza e Uemura nesta publicação. 
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em 1976 – ou o que sobrava dela, já que fora alterada pontualmente, ao 
longo do tempo, por diversas outras leis.

Com base no modelo tradicional, a Lei 5.042, de 31 de março de 1976 
(SANTO ANDRÉ, 2012a) introduziu um zoneamento funcional, baseado 
na predominância de um determinado uso do solo, que mostrou-se 
profundamente elitista. As áreas mais centrais e com maior disponibilidade 
de infraestrutura – Zonas A – eram reservadas ao uso predominantemente 
residencial (admitindo apenas comércio local), com coeficiente de 
aproveitamento elevado (chegando a 5); já as zonas residenciais mais 
afastadas deviam tolerar a presença de indústrias, cuja incomodidade e 
nocividade cresciam à medida que se colocavam mais distantes do centro 
– Zonas F, G e H. 

No início da década de 2000, as Zonas A aproveitavam-se do alto coeficiente 
de aproveitamento concedido e verticalizavam-se expressivamente, sem 
o correspondente adensamento populacional propugnado pela norma. 
No conjunto de bairros localizados nessas Zonas A, onde se localizou 
a população de mais alta renda, as unidades residenciais tinham 
grandes áreas construídas e um número de vagas de garagem acima da 
média, resultando em grandes massas edificadas para uma população 
proporcionalmente pequena com um grande número de automóveis. Tal 
padrão construtivo já se demonstrava insustentável, pois sobrecarregava 
a infraestrutura, gerava desequilíbrio urbano e deixava o ônus para o 
Poder Público.

Tudo isso tornava mais do que oportuno adequar o Plano Diretor às 
diretrizes da nova política urbana que terminara de ser aprovada em 2001 
pelo Estatuto da Cidade.

2. As proposições do plano diretor participativo

O Plano Diretor foi aprovado pela Lei nº 8.696/2004 (SANTO ANDRÉ, 
2012d), com poucas emendas (de forma) ao projeto de lei encaminhado à 
Câmara. Trata-se de um Plano voltado ao ordenamento do território com 
os seguintes temas centrais: uso e ocupação do solo, habitação, saneamento 
ambiental, mobilidade, patrimônio cultural e desenvolvimento econômico. 
O Plano formula objetivos e diretrizes para o planejamento e a gestão das 
políticas setoriais correspondentes às citadas temáticas. Os princípios da 
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função social da cidade e da propriedade norteiam o desenvolvimento 
das proposições e podem ser lidos como os grandes objetivos do Plano, 
os quais serão “perseguidos” pelo conjunto de instrumentos urbanísticos 
previstos.12

2.1. Ordenamento territorial: macrozoneamento, zoneamento e zonas especiais

Escala mais ampla do ordenamento territorial proposto, o macrozoneamento 
tem como referência as características ambientais e expressa, ao mesmo 
tempo, as intenções do planejamento. 

A Macrozona Urbana, localizada na bacia do Tamanduateí, é dotada de 
infraestrutura, equipamentos e serviços e concentra a grande maioria 
da população. Corresponde ao aglomerado urbano, cuja função o Plano 
pretende potencializar, evitando a expansão para os mananciais. O 
principal instrumento adotado, visando a tal objetivo, foi o Parcelamento, 
Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), previsto para toda essa 
Macrozona, para terrenos com mil metros quadrados ou mais, que se 
encontrassem vazios ou cuja área construída não atingisse o coeficiente 
de aproveitamento mínimo. Imóveis sujeitos ao PEUC foram entendidos 
como não cumpridores da função social da propriedade.13 

Já a Macrozona de Proteção Ambiental deve servir, prioritariamente, à 
proteção do ambiente natural e à produção de água, pois abrange as bacias 
da Represa Billings (área de proteção e recuperação de mananciais) e do Rio 
Mogi, onde predominam as unidades de conservação e áreas de restrição 
à ocupação, como as inúmeras Áreas de Preservação Permanente (APP).

A divisão do território nessas duas macrozonas visa a marcar e estimular 
a complementaridade entre elas. As questões ambientais são consideradas 
em ambas as macrozonas, sendo que na Urbana, há a previsão de Zona de 
Especial de Interesse Ambiental (ZEIA), Estudo de Impacto da Vizinhança 
(EIV), incomodidades, bem como previsão de sistema de áreas verdes, de 

12. O Plano menciona que: “As funções sociais da cidade e da propriedade são princípios basilares; 
correspondem aos objetivos maiores da política urbana, nos termos do Artigo 2º do Estatuto da Cidade. 
Fazer cumprir esses dois princípios significa instalar uma nova ordem urbanística rumo à reforma 
urbana” (SANTO ANDRÉ,2004).
13. Sobre o PEUC ver o trabalho de Denaldi e Bruno nesta publicação. 
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lazer etc, da mesma forma que se reconhece e legitima a ocupação e os 
assentamentos humanos no manancial (Zona Especial de Interesse Social 
– ZEIS – D).

Figura 2: Plano Diretor Participativo de Santo André: Macrozoneamento 

Fonte: Prefeitura de Santo André - Plano Diretor Participativo (Lei nº 8.696 de 2004)

O macrozoneamento desdobra-se no zoneamento, cujos critérios 
são diferenciados por macrozona. Começaremos apresentando 
esquematicamente o zoneamento proposto para a Macrozona Urbana, com 
suas características, objetivos e instrumentos relacionados.

Macrozona urbana

Macrozona de proteção ambiental

Represa Billings
Limite da área de proteção
aos mananciais
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A Zona de Reestruturação Urbana – principal eixo de ligação intermunicipal 
e área “abandonada” pela indústria – já vinha merecendo atenção 
especial do Poder Público desde 1998, quando se iniciara o Projeto Eixo 
Tamanduatehy (SANTO ANDRÉ, 1999) com o objetivo de promover, a 
partir daquela localidade, uma grande transformação urbanística, que, por 
usa vez, propiciaria o desenvolvimento.14 Um conjunto de instrumentos 
urbanísticos foi definido para essa Zona: Parcelamento, Edificação ou 
Utilização Compulsórios (PEUC), Zonas Especiais de Interesse Social 
(ZEIS), Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) – a partir 
de coeficientes de aproveitamento básico e máximo mais generosos – 
Operações Urbanas Consorciadas (OUC) e Zona Especial de Interesse 
Comercial (ZEIC).

A Zona de Recuperação Urbana, formada por um conjunto de bairros 
social e ambientalmente vulneráveis, é semelhante àquilo que Maricato 
(2010) chama de “bombas socioecológicas”. Sua demarcação evidencia 
a precariedade das condições urbanas e ambientais – alta densidade 
populacional, situações de risco, infraestrutura e saneamento deficitários, 
ocupação das áreas públicas – e tem como objetivo a indicação de meios 
para o enfrentamento das desigualdades socioespaciais. Considerando 
a fragilidade ambiental, essa Zona não admite OODC. Por outro lado, 
instrumentos como ZEIS A e B, PEUC (para induzir à ocupação dos 
terrenos ainda desocupados) e o Direito de Preempção (instrumento que 
define áreas sobre as quais o Poder Público tem preferência para aquisição 
em caso de alienação) foram lançados sobre vários imóveis.

Na Zona de Qualificação Urbana, aquela que apresenta o melhor padrão de 
urbanização, não obstante a existência de pontos (assentamentos precários) 
ou faixas (divisas intermunicipais) dissonantes, a OODC é um dos 
principais instrumentos, visto que é nessa área que se encontra o interesse 
do capital imobiliário por maiores índices construtivos. Também o PEUC, 
as ZEIS A e B e as ZEIC B são instrumentos que podem ser identificados 
nessa Zona.

Em síntese, o recorte da Macrozona Urbana nas Zonas de Reestruturação, 
Qualificação e Recuperação tem como base o conhecimento da cidade 
real, com suas potencialidades, conflitos e desafios. Não se trata do clássico 
zoneamento funcional, que separa zonas de uso, ao contrário, compreende 

14. Sobre o Projeto Eixo Tamanduatehy, ver os artigos de Klink e de Souza e Uemura nesta publicação. 
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que a cidade, ignorando a legislação, estruturou-se mesclando usos e 
atividades diversificados, do que resultou a classificação de usos do solo no 
Plano Diretor tão somente como residencial, não residencial e misto. O uso 
residencial foi permitido em todas as zonas, menos na Zona Exclusivamente 
Industrial, que corresponde ao Polo Petroquímico de Capuava. Os usos 
não residenciais e mistos poderiam estar em qualquer zona, mas sua 
localização seria determinada associando o nível de incomodidade gerada 
à hierarquia viária.15 Nas vias locais e nas coletoras secundárias somente 
usos/atividades pouco incômodos poderiam instalar-se, resguardando, 
dessa forma, os núcleos ou “miolos” dos bairros, onde predomina o uso 
residencial.16 O licenciamento urbanístico deveria levar em consideração 
o potencial de interferência no tráfego (regulamentação que ficou para 
a legislação posterior) e o impacto à vizinhança. O Plano Diretor listou 
os “empreendimentos de impacto”, aqueles que seriam potencialmente 
prejudiciais à qualidade de vida da população, dos quais seria exigido 
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).17

15. O nível de incomodidade levaria em conta fatores ambientais (geração de ruído, emissão atmosférica, 
geração de efluentes, geração de resíduos sólidos e vibração). Foram estabelecidos cinco níveis de 
incomodidade, que se distribuiriam segundo a classe da via. Assim, usos menos incômodos (não 
incômodos e incômodos nível I) poderiam instalar-se em toda a Macrozona; usos de incomodidade 
nível II (incomodidade média) não poderiam estar nas vias locais; usos com maiores incomodidades 
(níveis III e IV) somente poderiam instalar-se nas Zonas de Reestruturação Urbana e exclusivamente 
industrial (nível III nas duas Zonas e nível IV apenas na última delas). 
16. A lei afere à incomodidade com relação ao residencial, mas não se ateve ao contrário, como, 
por exemplo, aos problemas causados pela aprovação de empreendimentos habitacionais ao lado de 
indústrias já instaladas (ou outras atividades não residenciais causadoras de incomodidades ambientais).
17. Dependeriam de EIV: toda e qualquer edificação não residencial com área construída igual ou 
superior a 5 mil metros quadrados; atividades não residenciais diversas cuja natureza as torna 
potencialmente impactantes, independentemente da área construída; todos os empreendimentos 
residenciais com mais de 200 unidades habitacionais ou situados em terrenos com área  igual ou maior 
que 15 mil metros quadrados.
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Figura 3: Plano Diretor Participativo de Santo André: Zoneamento

Fonte: Prefeitura de Santo André - Plano Diretor Participativo (Lei nº 8.696 de 2004)

O zoneamento da Macrozona de Proteção Ambiental, embora existissem 
limitações devido ao momento de transição na legislação estadual de 
mananciais,18 não deixou de ser previsto. Foram adotados critérios 
diferentes para cada uma das duas partes da Área de Proteção e Recuperação 
de Mananciais (APRM), em função do seccionamento do território pelo 
braço do Rio Grande. 

O zoneamento da parte contígua à Macrozona Urbana adotou os mesmos 
critérios usados nesta, isto é, um zoneamento não funcional que considera 
os problemas a serem superados para garantir equilíbrio socioambiental.19 A 

18. A Lei nº 9.866, de 28 de novembro de 1997 (SÃO PAULO, 2012d), que dispôs sobre as áreas de 
proteção e recuperação dos mananciais no estado de São Paulo trouxe a exigência de leis específicas 
por bacia. A lei específica da Billings só foi aprovada em 2009 e, portanto, quando da elaboração do 
Plano Diretor, o Município ainda estava preso à ultrapassada legislação da década de 70, que, por suas 
restrições, tornou as terras desinteressantes para o mercado imobiliário e provocou um efeito inverso ao 
desejado, isto é, facilitou a ocupação desordenada e a formação de assentamentos precários.
19. Repetiu-se nesta Zona o critério das incomodidades ambientais da Macrozona Urbana, admitindo-
se, porém, apenas os níveis mais baixos de incomodidade.

Zona de Qualificação Urbana
Zona de Reestruturação Urbana
Zona de Recuperação Urbana
Zona Exclusivamente Industrial 

Zona de Desenvolvimento Econômico Compatível
Zona de Recuperação Ambiental
Zona de Conservação Ambiental
Zona de Ocupação Dirigida 1
Zona de Ocupação Dirigida 2
Zona Turística de Paranapiacaba
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elevada densidade populacional dos assentamentos precários e irregulares, 
sem infraestrutura e saneamento, localizados no manancial, tornava os 
efeitos da ocupação predatória ainda mais nefastos do que na Zona de 
Recuperação Urbana. Ao delimitar a Zona de Recuperação Ambiental, o 
Plano Diretor indicou, objetivamente, ações de natureza socioambiental, 
cujos alvos foram a degradação do meio natural e a inclusão social da 
população moradora naquele local. As favelas existentes foram demarcadas 
como ZEIS, sinalizando a garantia do direito à moradia, embora a 
legislação estadual ainda não comportasse a possibilidade de consolidação 
de assentamentos precários no manancial.

Já o zoneamento da porção situada além do braço do Rio Grande, 
onde a ocupação faz-se de forma dispersa, prendeu-se ao uso do solo, 
sendo previstas duas zonas de ocupação dirigida, com baixa densidade 
populacional e ocupação sob a forma de chácaras e sítios, ambos admitindo 
uso residencial e atividades não residenciais, com mixes diferentes; a Zona de 
Desenvolvimento Econômico Compatível, em área com topografia favorável 
à implantação de atividades econômicas mais extensivas em superfície, foi 
delimitada para prover áreas ao desenvolvimento de atividades econômicas 
de baixo impacto; e a Zona Turística de Paranapiacaba, que inclui a Vila de 
Paranapiacaba, tombada pelo Patrimônio Estadual, e um arco a sua volta 
onde são admitidos usos relacionados ao turismo – como estabelecimentos 
de hospedagem – que não têm condições de ser instalados no sítio histórico. 

Sobre o zoneamento acima descrito – tanto o da Macrozona Urbana, quanto 
o da Macrozona de Proteção Ambiental – foram criadas zonas especiais, 
que marcam fragmentos singulares, onde há uma especificidade que exige 
regras peculiares – Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), Zonas 
Especiais de Interesse Comercial (ZEIC), Zonas Especiais de Interesse 
Ambiental (ZEIA) e Zonas Especiais de Interesse do Patrimônio (ZEIP).  
O Plano classifica e fixa as diretrizes para cada uma delas, remetendo a 
regulamentação para lei específica.

As ZEIS, instrumento previsto no Estatuto da Cidade para urbanização e 
regularização de assentamentos precários, inclusive com a reserva de áreas 
para a produção de Habitação de Interesse Social (HIS)20, já constavam da 

20. HIS define-se no Plano Diretor como a habitação destinada à faixa de renda familiar mensal limitada 
a seis salários mínimos, produzida diretamente ou com a anuência do Poder Público com, no máximo, 
um banheiro por unidade e uma vaga de estacionamento para cada duas unidades.
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legislação municipal desde 1991, com a denominação de AEIS ou Áreas 
de Especial Interesse Social. Nesse sentido, o Plano Diretor inova em dois 
aspectos: a delimitação das ZEIS no corpo da lei e a ampliação do quantitativo 
de terra vazia demarcada como ZEIS. Esse último tencionando acarretar a 
uma redução no custo da terra, de forma a ampliar as possibilidades de 
oferta habitacional para a faixa populacional de baixa renda. 

Foram mantidas as categorias previstas na Lei de AEIS, agora denominadas 
ZEIS A (assentamentos precários) e ZEIS B (terrenos vazios destinados à 
produção de HIS, em número maior que na legislação anterior, admitindo 
que 30% da área do terreno fossem utilizadas para Habitação de Mercado 
Popular – HMP21 – e/ou comércio e serviços de caráter local) e foi ampliado 
o leque com a criação de duas novas categorias: as ZEIS C (terrenos não 
edificados e subutilizados localizados na Zona de Reestruturação Urbana, 
dos quais 50% destinar-se-iam a HIS e os outros 50% a qualquer uso) e as 
ZEIS D, (assentamentos precários na área de mananciais, com intuito de 
garantir urbanização e regularização, ou seja, sua permanência no local). 
A possibilidade de que metade do terreno nas ZEIS C fossem destinados a 
outros usos tinha como objetivo estimular a produção de habitação social 
pelo mercado, que se veria atraído pela conjugação de usos. Todas as ZEIS 
B e C foram submetidas ao instrumento do Parcelamento, Edificação 
ou Utilização Compulsórios (PEUC), visando a impelir a produção 
habitacional, perspectiva que não se viabilizou, conforme nos mostra 
Affonso (2011).

A criação das ZEIC inspirou-se nos Business Improvement District (BID – 
EUA) e Business Improvement Areas (BIA – CA). De modo geral, o que se 
pretendia era estimular parcerias entre o Poder Público local e as empresas 
estabelecidas nas áreas previstas como ZEIC, que antecipariam recursos 
para intervenções urbanas. Seria uma forma distinta de contribuição de 
melhoria que, no entanto, não encontrou amparo na legislação brasileira, 
já que o instrumento pressupõe que a cobrança pela melhoria só pode 
ocorrer após a realização das obras pelo Poder Público. As ZEIC A (centro 
principal) e ZEIC B (centros secundários) foram delimitadas com o 
objetivo de fomento às atividades econômicas por meio da requalificação 

21. HMP define-se no Plano Diretor como a habitação destinada à faixa de renda familiar mensal acima 
de seis e até dez salários mínimos, produzida pelo mercado com, no máximo, um banheiro e uma vaga 
de estacionamento por unidade.



39

urbanística, do controle da qualidade da paisagem e do estímulo ao uso 
residencial. Assim como para as demais zonas especiais, o Plano Diretor 
exigiu lei específica para o detalhamento das diretrizes e fixação de 
parâmetros próprios. 

As ZEIA são áreas públicas ou privadas destinadas, pelo Plano, à proteção 
e à recuperação da paisagem e do meio ambiente, dividindo-se em cinco 
tipos, dentre os quais destacaremos as ZEIA A e B, por suas implicações. As 
ZEIA A são constituídas por áreas verdes no meio urbano (parques, praças 
e unidades de conservação, no entorno dos quais se limitou o gabarito 
das edificações a dois pavimentos). As ZEIA B, formadas por nascentes 
e cabeceiras de córregos relativamente preservados situados na Zona de 
Recuperação Urbana que se pretendia proteger, apresentavam sobreposição 
parcial com ZEIS A, o que foi motivo de conflito entre urbanistas e 
ambientalistas, motivando uma pesquisa sobre o assunto.22 As demais ZEIA 
que completam os cinco tipos são: ZEIA C, constituída pela área de um 
antigo “lixão”, que deveria ser recuperada e destinada, posteriormente, ao 
lazer da população; ZEIA D, formada por áreas destinadas a preservação no 
manancial e, por fim, ZEIA E, que se refere ao pátio de cal, área degradada 
no terreno da Solvay, antiga indústria química existente no manancial, 
grave passivo ambiental objeto de Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) com o Ministério Público.

Já as ZEIP foram definidas, pelo Plano Diretor, como “áreas formadas por 
sítios de relevante expressão cultural”. Nesse contexto, o Plano cria a ZEIP 
da Vila de Paranapiacaba23 com o objetivo de proteção e recuperação do 
ambiente construído.

22. A respeito dessa pesquisa, ver o artigo de Comaru e Moretti nesta publicação.
23. Sobre as ZEIP e, em especial, sobre a ZEIP da Vila de Paranapiacaba, ver artigo de Passarelli, nesta 
publicação.
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Figura 4: Plano Diretor Participativo de Santo André: Zonas Especiais 

Fonte: Prefeitura de Santo André - Plano Diretor Participativo (Lei nº 8.696 de 2004)

Zona especial de interesse social A
Zona especial de interesse social B
Zona especial de interesse social C
Zona especial de interesse social D
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2.2. Índices construtivos e Outorga Onerosa do Direito de Construir 

A proposta técnica com que se iniciou o debate fixava o coeficiente de 
aproveitamento em duas vezes a área do lote em toda a Macrozona Urbana, 
reduzindo o potencial construtivo em boa parte do território, sendo que tal 
índice variava entre 2 e 6.

Por que a redução? Ela foi pensada com base na observação do que vinha 
ocorrendo nas áreas onde estavam sendo praticados os coeficientes mais 
elevados – nos bairros adjacentes ao Centro, em empreendimentos voltados 
à classe média alta. Nesses lugares, o modelo de torres já era dominante 
na paisagem causando sombreamento e problemas de ventilação. Além 
disso, já se verificava sobrecarga no tráfego de veículos nos horários de 
pico, fundada em uma equação pouco sustentável, típica dos atuais 
empreendimentos habitacionais voltados para a classe média alta: muita 
área construída por unidade para um pequeno número de moradores e um 
grande número de automóveis.  

A redução e uniformização do coeficiente visavam a um adensamento 
mais equilibrado e distribuído na cidade, contribuindo para a amenização 
dos problemas citados, ao mesmo tempo em que permitiria a introdução 
da Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC), subordinando o 
poder econômico ao interesse geral de forma a compatibilizar direito 
de propriedade e função social da propriedade. Como bem registraram 
Furtado e outros (2006, p.16): 

Do ponto de vista do índice, a estratégia é recuperar os investimentos ou 
financiar a infraestrutura necessária à realização do zoneamento local de 
forma não isonômica na cidade, estimulando-se ou inibindo-se a ocupação 
em determinadas áreas da cidade.24

24. A citação refere-se ao grupo de municípios que, ao introduzir a outorga onerosa, mantiveram 
os índices máximos previamente permitidos e acrescentaram coeficientes de aproveitamento 
básicos variáveis por zonas da cidade. Embora os autores entendam que Santo André é uma exceção 
“porque aproveitou a introdução da OODC para rever seus coeficientes de aproveitamento máximos, 
reduzindo-os em alguns casos, mantendo-os em outros e aumentando-os em uma área específica da 
cidade”, afirmamos que a estratégia foi exatamente a de recuperar os investimentos e estimular ou inibir 
a ocupação de forma diferente em partes da cidade. 
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Os estudos que levaram ao coeficiente 2 não foram tecnicamente rigorosos. 
Buscou-se estudar a capacidade de suporte da infraestrutura, mas, a não 
ser quanto aos efeitos aferíveis dos grandes empreendimentos sobre o 
sistema viário, não foram obtidos dados seguros com relação ao impacto 
nos sistemas de água, esgoto e drenagem e muito menos com relação aos 
demais (energia elétrica e outros). Embora o Estatuto da Cidade defina que 
os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento 
considerem a proporcionalidade entre a infraestrutura existente e a 
densidade esperada, ainda carecemos de instrumentos técnico-científicos 
apropriados para esse fim. 

Assim, a proposta de limitar o coeficiente de aproveitamento básico em 2 
foi feita considerando que esse era o menor coeficiente possibilitado pela 
legislação de então e que tal potencial induz a uma densidade intermediária, 
com prédios de pequena altura, sem sacrifício da qualidade ambiental, 
como demonstra a experiência de várias cidades e, principalmente, de 
muitos bairros de Santo André.

A proposta inicial, porém, foi alterada ao longo do processo de discussão 
pública e de negociação com os segmentos sociais envolvidos, adotando-se, 
ao final, diferenciações nos coeficientes por uso – residencial unifamiliar, 
residencial multifamiliar e não residencial – e por zona, conforme o quadro 
abaixo, no qual se encontram os coeficientes mínimo, básico e máximo. 
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A proposição de coeficientes básico e máximo mais generosos para a Zona de 
Reestruturação Urbana tinha como objetivo atrair novos empreendimentos 
para a área, que coincidia com a do Projeto Eixo Tamanduatehy. Em tese, os 
coeficientes superiores seriam uma vantagem capaz de motivar a instalação, 
seja do uso residencial quanto do não residencial, naquele trecho da cidade, 
o que não se comprovou.

A OODC foi permitida na Zona de Qualificação e na de Reestruturação 
Urbana. Em ambas, o coeficiente de aproveitamento máximo foi fixado em 
4 para o uso residencial multifamiliar. Quanto ao uso não residencial, foram 
previstos coeficientes de aproveitamento máximo diferentes por zona: igual 
a 2 (Zona de Qualificação) ou igual a 3 (Zona de Reestruturação). Na Zona 
de Recuperação, devido às características socioeconômicas e ambientais 
não foi permitida Outorga Onerosa de Potencial Construtivo Adicional. 

Os recursos obtidos com a aplicação da OODC nas Zonas de Qualificação e 
Reestruturação foram direcionados para investimentos públicos de caráter 
redistributivo – infraestrutura, equipamentos públicos e produção de HIS 
–, priorizando a Zona de Recuperação Urbana. Os recursos auferidos eram 
transferidos ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), 
gerido pelo Conselho Municipal de Política Urbana (CMPU). A fórmula 
de cálculo foi baseada no produto do valor venal do terreno pelo potencial 
construtivo excedente a ser adquirido, com o balanceamento do índice de 
planejamento, que produz efeito redutor sobre a contrapartida, entre 30% 
e 50%.25

O instrumento foi bastante utilizado a partir da aprovação da Lei de Uso, 
Ocupação e Parcelamento em 2006 (SANTO ANDRÉ, 2012e), porém os 
valores arrecadados podem ser considerados baixos, devido a vários fatores: 
a planta genérica de valores municipais encontrava-se desatualizada, 
estando os valores venais muito inferiores aos de mercado; o redutor, ou 
índice de planejamento, ampliava essa defasagem; a pequena diferença 
entre os coeficientes de aproveitamento básico e máximo (de 2,5 para 4 e 
de 3 para 4) no uso residencial multifamiliar; o elevado percentual de áreas 
não computáveis, que mascara e eleva o coeficiente básico, diminuindo 
o interesse pela compra de potencial; e o pagamento parcelado, ao longo 
do processo de construção, do valor devido pela outorga, sem correção 

25. A Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo fixou o índice de planejamento em 0,4 (o valor do 
solo criado limita-se a 40% do valor venal). 
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monetária. Um dificultador a mais foi atribuir a concessão da OODC 
ao CMPU tornando mais moroso o processo, já que as solicitações eram 
examinadas caso a caso por uma Câmara Técnica e pelo Conselho, sem 
critérios estritamente objetivos.

Não obstante, essas limitações, a redução dos coeficientes e a aplicação 
da OODC foi indubitavelmente positiva, principalmente por contribuir 
para a formação de uma nova cultura urbanística, que dissocia direito 
de propriedade do direito de construir. Associados a essa ideia, foram 
incluídos no Plano Diretor os instrumentos do Direito de Superfície e da 
Transferência do Direito de Construir. 

2.3. Operações urbanas consorciadas

O Plano Diretor permitiu operações urbanas consorciadas na área do 
Projeto Eixo Tamanduatehy (Zona de Reestruturação Urbana e eixo de 
ligação com São Bernardo do Campo) e nos principais centros de bairro, 
todas elas, áreas propícias a transformações urbanísticas estruturais. Além 
disso, remeteu à lei específica que viesse a criar operação urbana (conforme 
exige o Estatuto da Cidade) a definição do estoque de potencial construtivo 
adicional, limitando o coeficiente de aproveitamento ao máximo de 
5,4. No entanto, nenhuma operação urbana viabilizou-se, a despeito de 
experiências assemelhadas, anteriores ao Estatuto da Cidade, conforme 
comentamos anteriormente.26

2.4. Direito de Superfície e Transferência do Direito de Construir

O Direito de Superfície, ao permitir que o proprietário possa conceder 
a outrem a possibilidade de construir sobre ou sob seu terreno sem 

26. Ao conceituar o instrumento, o texto da lei reproduz o parágrafo primeiro do artigo 32 do Estatuto 
da Cidade introduzindo, no entanto, a possibilidade de que as operações realizassem-se num perímetro 
contínuo ou descontinuado, com a intenção de favorecer a extração de recursos num trecho e aplicação 
em outro, dentro das manchas delimitadas no Plano. Assim, seria possível, por exemplo, extrair recursos 
com a venda de potencial construtivo adicional em uma área central e aplicar num extremo da área do 
Eixo Tamanduateí em uma urbanização de favela. Seria interessante verificar a compatibilidade desse 
mecanismo aos objetivos do instrumento conforme o define o Estatuto da Cidade.
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transmitir a propriedade, reconhece esse direito de construir como um 
valor em si mesmo. O Plano Diretor autorizou o Poder Público local tanto 
a conceder o direito de superfície, em áreas de sua propriedade (de forma 
onerosa, para exploração por concessionárias de serviços públicos); quanto 
a exercê-lo como superficiário, em terrenos particulares (para implantação 
de equipamentos públicos e comunitários e para remoção temporária de 
moradores de núcleos habitacionais de baixa renda durante as obras de 
urbanização). Nesse sentido, o Plano Diretor, com base no Estatuto da 
Cidade, tornou aplicável à esfera pública local um instrumento que em 
outras realidades, emprega-se em contratos entre particulares. Se sua 
incorporação dentre os instrumentos regidos pela Lei Federal já significava 
um avanço, no sentido de flexibilizar o manejo da propriedade, a autorização 
para seu emprego pelo Poder Público local objetivava possibilitar que esse 
se valesse, igualmente, de novas relações com respeito aos bens públicos e 
de novas formas de utilização de bens particulares desempenhando funções 
públicas.

Tal como o Direito de Superfície, a Transferência do Direito de Construir 
dissocia Direito de Propriedade e Direito de Construir e foi proposta com 
o objetivo de preservar imóveis de interesse do patrimônio, lindeiros ou 
defrontantes a parques ou que estivessem exercendo função ambiental 
essencial. Esses imóveis transfeririam, no todo ou em parte, a diferença 
entre o coeficiente básico permitido e o utilizado. Previu-se, também, a 
possibilidade de transferência do potencial construtivo dos terrenos 
ocupados por população de baixa renda que fossem doados ao Município 
para fins de implantação de programas Habitacionais de Interesse Social 
(HIS), de forma a permitir sua regularização.

Ambos os instrumentos, tanto o Direito de Superfície e Transferência, 
quanto o de Direito de Construir, até o momento, não foram aplicados. Por 
que não o foram? Dificuldades de gestão, desinteresse da administração, 
inexistência de demanda por parte dos proprietários (no caso da 
Transferência do Direito de Construir), ausência de uma política moderna 
e estruturada de gestão de bens públicos imóveis (no caso do Direito de 
Superfície), entre outras razões, podem explicar a não utilização dos dois 
instrumentos. A resposta poderia ser encontrada se não tivesse ocorrido 
uma descontinuidade de gestão que levou ao arquivamento do projeto de 
implantação do sistema de controle e monitoramento da política urbana.
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2.5 Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) e Consórcio 
Imobiliário

O Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) foi pensado 
com a expectativa de que tal instrumento viesse a mexer com a dinâmica 
do mercado de terras, induzindo os proprietários a dar função social a seus 
imóveis. Todos os terrenos vazios ou subutilizados na Macrozona Urbana, 
com área igual ou superior a mil metros quadrados ficaram submetidos 
ao instrumento, com algumas poucas isenções. Com as regras essenciais 
definidas no texto do Plano Diretor, o PEUC foi tornado autoaplicável e, de 
fato, começou-se o processo, que não é simples, para sua implementação. 
Denaldi e Bruno (2009) relatam pormenorizadamente o caso de Santo 
André e discutem a experiência com o uso do instrumento, mostrando suas 
potencialidades e as dificuldades encontradas. Sua maior limitação foi, no 
caso em tela, a não aprovação da lei específica disciplinando o Imposto 
Predial Territorial Urbano (IPTU) Progressivo, que se aplicaria aos casos de 
imóveis que, notificados, não cumpriram a obrigação de parcelar, edificar 
ou utilizar. Isso levou ao descrédito o instrumento, que foi abandonado 
pela atual gestão municipal (2009-2012).

Ao PEUC, o Plano Diretor associou o instrumento dos Consórcios 
Imobiliários, nos termos definidos pelo Estatuto da Cidade, isto é, “como 
a forma de viabilização de planos de urbanização ou edificação por 
meio da qual o proprietário transfere ao Poder Público Municipal seu 
imóvel e, após a realização das obras, recebe, como pagamento, unidades 
imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas”.27 E foi além, 
possibilitando a aplicação do instrumento a imóveis não notificados para 
PEUC, mas necessários à realização de intervenções urbanísticas previstas 
no Plano Diretor. Mais uma vez, assim como ocorreu com a Transferência 
do Direito de Construir e com o Direito de Superfície, o Plano garantiu 
a autoaplicabilidade e buscou explorar plenamente as possibilidades do 
instrumento, porém, até o momento, não foram celebrados Consórcios 
Imobiliários.

27. Extraído do caput do Art. 46 do Estatuto da Cidade.
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2.6. Direito de Preferência

O Direito de Preferência encontrou disposições detalhadas no corpo do 
Plano Diretor, restando, apenas, à lei posterior, por força de determinação 
do Estatuto da Cidade, a delimitação dos imóveis nos quais tal instrumento 
incidiria, o que se deu por meio da Lei nº 8.958, de 27 de junho de 2007 
(SANTO ANDRÉ, 2012f)). 

Essa lei delimitou terrenos vazios e subutilizados com área igual ou superior 
a mil metros quadrados nas Zonas de Reestruturação e de Recuperação 
Urbana (totalizando 46 áreas e 658.611 metros quadrados) e na Macrozona 
de Proteção Ambiental (29 áreas equivalentes a 2.728.494 metros 
quadrados), tendo como principais finalidades a regularização fundiária, 
o ordenamento e direcionamento da expansão urbana e a implantação 
de equipamentos urbanos e comunitários. O Direito de Preempção foi 
sobreposto a todas as ZEIS B e C para que eventualmente o Poder Público 
pudesse adquirir áreas para a produção própria de HIS. 

Porém, já decorridos quase cinco anos da aprovação da lei, o instrumento 
ainda não foi empregado uma só vez. Até o final de 2008, não ocorreram 
casos de notificação do Município por nenhum dos proprietários dos imóveis 
sujeitos ao instrumento manifestando intenção de alienar o imóvel28. 

Cabe ressaltar que, a partir de 27 de junho de 2012, quando a lei que regula 
o Direito de Preferência completará cinco anos, os imóveis listados estarão 
livres do instrumento e só poderão a ser novamente afetados depois de 
transcorrido um ano.

2.7.Estudo de Impacto de Vizinhança – (EIV) 

O Plano Diretor previu Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para todos os 
empreendimentos considerados geradores de impacto, classificando-os em 
três grupos: grandes empreendimentos residenciais (mais de 200 unidades 
habitacionais ou situados em terrenos com área igual ou maior que 15 mil 
metros quadrados), edificações não residenciais com área construída igual ou 

28. Não temos dados da gestão administrativa atual (2009-2012).
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superior a 5 mil metros quadrados e empreendimentos que, por sua natureza, 
geram impactos, independentemente de seu porte ou área construída.

A regulamentação do instrumento foi feita no corpo da Lei de Uso, 
Ocupação e Parcelamento do Solo (LUOPS) da Macrozona Urbana, 
aprovada em 2006.29 Essa lei, alterando o Plano Diretor, também passou a 
exigir EIV para estabelecimentos de lazer e diversão com música ao vivo ou 
mecânica que funcionassem após às 22 horas, bem como para complexos, 
clubes e quadras esportivas cujo horário de funcionamento se estendesse 
além das 22 horas. A Lei nº 8.836, de 10 de maio de 2006 (SANTO ANDRÉ, 
2012e), introduziu mais rigor ao incluir no rol das atividades sujeitas ao EIV 
também aquelas de pequeno porte que provocassem incômodos noturnos.

O projeto do campus da Universidade Federal do ABC mereceu o primeiro 
EIV e outros se sucederam, fazendo emergir as dificuldades concretas 
para a aplicação do instrumento: a compatibilidade dos atributos a serem 
analisados com as características do empreendimento (exigir a análise de 
todos os aspectos relacionados no artigo 37 do Estatuto da Cidade não 
significa, necessariamente, uma análise mais apurada); a insuficiência de 
recursos técnicos para identificação e avaliação dos impactos; a definição 
da área de influência mediata do empreendimento; a dificuldade para 
promover a integração dos licenciamentos urbanístico e ambiental, que 
importa em custos desnecessários ao Poder Público e ao empreendedor.

Por outro lado, é importante observar que o Plano Diretor avançou com 
relação ao disposto no Estatuto da Cidade ao definir um elenco de medidas 
mitigadoras e compensatórias passíveis de adoção de forma proporcional 
ao impacto gerado, o que, ainda hoje, não está previsto na maior parte dos 
casos de legislação municipal atinente ao EIV.

2.8. O Plano Diretor e os instrumentos urbanísticos 

A definição do Plano Diretor sobre os instrumentos a aplicar foi feita em 
função dos objetivos da política urbana, orientados pelos princípios das 

29. Observe-se que, não fosse a exigência explícita do Estatuto da Cidade com respeito a uma lei 
específica, haveria a possibilidade de autoaplicação, uma vez que todo o regramento foi dado no corpo 
do Plano Diretor.
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funções sociais da cidade e da propriedade, da sustentabilidade, da justiça 
e igualdade social e da gestão democrática. Além da estreita relação entre 
princípios, objetivos e instrumentos, o Plano Diretor territorializa os 
instrumentos e tem como meta a autoaplicabilidade.

Aspecto interessante a discutir diz respeito à sobreposição de vários 
instrumentos em uma mesma espacialidade. Por exemplos, entre outros: 
ZEIS e ZEIA; ZEIS, PEUC e Direito de Preferência; Operações Urbanas 
Consorciadas e ZEIC.

Verifica-se que, do conjunto de instrumentos constantes do Plano, foram 
implementados até o momento, ainda que com descontinuidades: PEUC, 
OODC, EIV e ZEIS.

2.9. Sistema Municipal de Planejamento e Gestão

O Plano Diretor criou o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, 
composto por Conselho, Fundo e Sistema de Informações. Sendo que, 
os dois primeiros foram implantados, mas o mesmo não ocorreu com o 
último, que, embora tenha sido desenhado, não chegou a efetivar-se.

O Conselho Municipal de Política Urbana, organismo deliberativo 
composto por amplas representações da sociedade civil, sem dúvida, 
significou uma mudança considerável nas práticas, até então vigentes, de 
interlocução com a sociedade nas questões relacionadas ao planejamento 
urbano. Sua implementação, em 2005, levou à extinção do antigo Conselho 
de Desenvolvimento Urbano (CODESUR), criado em 1973 como uma 
instância consultiva em questões de planejamento, obras e serviços urbanos, 
no qual somente tinham assento representações técnico-profissionais 
e empresariais, ainda assim, em minoria com relação às representações 
governamentais.30 

30. Faziam parte do CODESUR: Associação de Engenheiros e Arquitetos do ABC, Associação 
Comercial, Industrial e Agropastoril de Santo André, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, 
Câmara Municipal (4 vagas) e 5 pessoas indicadas pelo Prefeito, não necessariamente dos quadros da 
administração municipal. Tal composição, totalmente obsoleta e distante dos interesses da população 
em geral, manteve-se por 32 anos, até 2005, quando o CODESUR foi extinto. É interessante observar 
que a Lei 5.042/76 (SANTO ANDRÉ, 2012a) – de zoneamento, uso e ocupação do solo, bem como 
várias peças da legislação posterior, delegaram novas atribuições ao CODESUR (por exemplo, os casos 
omissos da Lei de zoneamento, parâmetros urbanísticos para usos institucionais, análise dos casos de 
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A atuação do CMPU propiciou o aprofundamento dos debates, dividiu 
responsabilidades, permitiu o compartilhamento de decisões em temas ou 
questões relevantes para o desenvolvimento urbano, permitiu a expressão 
dos diferentes interesses que se fazem presentes na sociedade, evidenciou 
conflitos e abriu espaço para a negociação. Por outro lado, levou a certa 
“burocratização”, a uma acomodação das representações dos segmentos 
sociais, inclusive das entidades de caráter popular. É natural a diferença 
entre a gestão continuada de um conselho formalmente estabelecido e 
o nível de mobilização que se pode obter em campanhas, como ocorreu 
no processo de elaboração do Plano Diretor, quando, não existindo 
canal amplo de participação instituído, o governo municipal apelou 
para o chamamento direto às entidades. Contudo, é preciso atentar para 
os limites da institucionalização da participação. Até que ponto se dava, 
verdadeiramente, a relação entre essas entidades e suas bases? Que relação 
havia entre as entidades participantes do Conselho e o segmento ao qual 
pertenciam? São questões a aprofundar e que dizem respeito aos conselhos 
em geral e não somente ao caso particular de Santo André. Também há 
de se fazer uma análise acerca da conveniência de um Conselho com 38 
membros, frente à complexidade que se apresenta à gestão.31 Valeria a 
pena repensar muitos aspectos relacionados ao Conselho, até mesmo suas 
competências, tornando-as mais precisas. 

O CMPU é responsável, basicamente, por cinco grupos de atribuições: (1) 
o acompanhamento da implementação do Plano Diretor, inclusive suas 
revisões e alterações; (2) a elaboração da legislação complementar ao Plano 
Diretor; (3) o monitoramento da aplicação dos instrumentos urbanísticos; 
(4) o exame de projetos de lei de interesse da política urbana, mesmo que 
não diretamente relacionados ao Plano Diretor; (5) a gestão dos recursos 
do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

outorga onerosa anteriores ao plano diretor, regularização de atividades, entre outras) sem, no entanto, 
alterar sua composição. 
31. São 19 membros do governo municipal e 19 da sociedade civil (movimentos sociais, empresários, 
ONGs, entidades técnico-profissionais, instituições de ensino e pesquisa e representantes de outros 
conselhos municipais). O número de vagas por segmento não se mostrou apropriado à capacidade de 
cada um deles fazer-se representar. A inclusão de 5 vagas para membros da sociedade civil em conselhos 
municipais afins não cumpriu com a finalidade de articulação das várias políticas. Seria interessante 
estudar a implantação de um Conselho da Cidade, no formato recomendado pelo Ministério das 
Cidades, integrando as várias políticas em um mesmo fórum.
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Os blocos estão claros (e são muitos), porém, a competência mais exata do 
Conselho em cada um deles foi deixada de forma um tanto nebulosa no 
texto da lei. Um exemplo disso é o papel do CMPU no tocante à aprovação 
da Outorga Onerosa do Direito de Construir que, como já comentamos 
anteriormente, era examinada caso a caso devido a uma lacuna deixada 
pela forma como a lei regulou a aplicação do instrumento. 

O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano foi implantado em 
substituição a seu quase homônimo – o Fundo de Desenvolvimento 
Urbano – criado em 1998 pela lei que aprovou a denominada “Operação 
Urbana Pirelli”. Esse Fundo passou a receber os recursos devidos em casos 
de Outorga Onerosa do Direito de Construir, os quais foram aplicados em 
obras de urbanização de assentamentos precários.32 

3. A implementação do plano diretor: a articulação entre planejamento e 
gestão

A quase totalidade dos municípios com obrigação de elaborar Planos 
Diretores cumpriu a tarefa e a maioria desses Planos foi aprovada nas 
Câmaras Municipais.33 A pergunta que se faz, no entanto, é: quantos deles 
foram implementados de fato? Foi para romper com o vício histórico de um 
planejamento que se inicia no plano e termina nele mesmo, sem se efetivar, 
que a Prefeitura de Santo André implantou, tão logo a lei foi aprovada, a 
Coordenadoria do Plano Diretor. Havia, nessa atitude, a intenção de não 
deixar que se perdesse a mobilização gerada no processo de elaboração do 
Plano, incorporando tal participação ao processo de gestão.

A Coordenadoria do Plano Diretor foi criada com as seguintes finalidades: 
(i) gerenciar a implementação do Plano, articulando as diferentes 

32. Até agosto de 2008 foram deferidos 44 processos de Outorga Onerosa do Direito de Construir. 
Somando-se os valores calculados e os estimados referentes ao conjunto desses processos encontramos 
R$ 12.429.727,77. Observa-se que a outorga onerosa somente começou a ser requerida no ano de 2007 
e que o número de solicitações cresceu gradativamente. Considerando o ritmo de crescimento das 
solicitações projetamos que os recursos provenientes de outorga seriam o equivalente a 16,4 milhões de 
Reais/ano, a partir de 2009. 
33. Pesquisa quantitativa realizada pelo Ministério das Cidades em 2007, com apoio do Sistema CREA/
CONFEA, mostrou que 1.335 dos municípios com obrigatoriedade de elaboração de Plano Diretor 
estavam com seus Planos aprovados ou em processo de finalização, o que perfazia 92,6% do total.
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Secretarias Municipais relacionadas ao projeto de forma a garantir a 
matricialidade necessária à elaboração de toda a legislação complementar 
e (ii) oferecer suporte técnico e operacional ao pleno funcionamento do 
Conselho Municipal de Política Urbana (CMPU). Essa Coordenadoria foi 
pensada como uma estrutura temporária, limitada à gestão 2005-2008, com 
o objetivo de elaborar a legislação urbanística complementar, favorecendo 
sua introjeção pelas diversas áreas da Administração Municipal. A equipe 
era pequena: apenas o coordenador, de três a quatro técnicos da área de 
planejamento urbano e um apoio administrativo. Suas primeiras tarefas, 
a partir de janeiro de 2005, foram o planejamento geral do trabalho a ser 
empreendido e a condução do processo de instalação do CMPU, concluído 
no mês de abril de 2005, com a posse dos membros do Conselho. A partir 
de então, iniciaram-se os trabalhos dirigidos à implementação da lei.

3.1. De 2005 a 2008, a implementação do Plano Diretor

O quadro a seguir relaciona por tópicos os projetos a cargo da Coordenadoria 
do Plano Diretor e informa quais, e até que ponto, foram realizados. 
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É preciso dizer que o Plano Diretor somente entrou plenamente em vigor 
a partir da aprovação da Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo 
(LUOPS), em maio de 2006. Por um ano e meio, aproximadamente, após 
a aprovação do Plano, a antiga legislação de Zoneamento, Uso e Ocupação 
ainda se manteve e um grande número de novos projetos foi processado 
neste período, aproveitando-se das regras menos exigentes com respeito, 
principalmente, a índices construtivos. 

Não se deve omitir, tampouco, que a LUOPS mudou muitos parâmetros 
do Plano Diretor: de uma parte, criou a taxa de permeabilidade do solo na 
Macrozona Urbana vinculada às características das sub-bacias hidrográficas, 
revisou coerentemente a lista de empreendimentos dependentes de EIV; 
mas, de outra, considerou como não computáveis um rol significativo de 
áreas da edificação, ampliando indiretamente o potencial construtivo dos 
imóveis (que fica mascarado) e reduzindo a incidência de OODC.34 

A aprovação da LUOPS, muito mais do que a deliberação sobre o Plano 
Diretor, mereceu a atenção da Câmara Municipal, instada pelos setores 
imobiliário e da construção civil, em um momento em que não se contava 
com a mobilização havida no processo de elaboração do Plano Diretor. 
Assim, o Poder Executivo foi levado a uma negociação que alterou pontos 
relevantes do Plano.35 

Porém, o mais importante a assinalar com relação à experiência vivida entre 
2005 e 2008 é o fato de ela ter mexido com as formas tradicionais de gestão. 

Devemos observar que o corpo técnico das administrações municipais 
quase sempre reage à integração de políticas ou mesmo à aplicação de 
instrumentos de controle (como o licenciamento urbanístico e o ambiental), 
tendendo a perpetuar o tratamento segmentado que tradicionalmente é 

34. Quando da elaboração de Planos Diretores e de Leis de Uso e Ocupação do Solo a discussão que, 
inegavelmente, mais mobilizava o setor imobiliário e da construção civil diz respeito aos coeficientes 
de aproveitamento e ao que é ou não computável nesse coeficiente. Quando o segmento social 
mencionado não se vê atendido pelo Plano Diretor com respeito a suas demandas, ele volta-se, com 
mais força, para a discussão da Lei de Uso e Ocupação posterior ao Plano. Foi o que aconteceu em Santo 
André. O Plano reduziu os coeficientes de aproveitamento até então praticados e introduziu a Outorga 
Onerosa do Direito de Construir, mas a Lei de Uso e Ocupação garantiu como áreas não computáveis 
no uso residencial multifamiliar vertical (o de verdadeiro interesse do setor imobiliário): as circulações 
verticais, as caixas d’água, barriletes e casas de máquina, 30% pavimento térreo em pilotis e as garagens 
localizadas no subsolo, no térreo e no primeiro pavimento da edificação.
35. Hoje, parece-nos absolutamente necessário que o Plano Diretor contenha todas as regras de uso e 
ocupação, evitando os dois roundes.  



55

dado às políticas setoriais. Há conflitos clássicos entre as equipes técnicas dos 
diferentes setores, por exemplo, mas não só, entre as equipes de habitação e 
meio ambiente. Na implementação do Plano Diretor em Santo André isso 
ocorreu em vários momentos, desde a regulamentação das Zonas Especiais 
(ZEIS versus ZEIA, por exemplo) até à elaboração dos Planos Setoriais, 
porém, as dificuldades foram equacionadas e minimizadas, permitindo a 
introdução de novas práticas.

3.1.1. A descontinuidade da experiência a partir de 2009

A continuidade administrativa que permitiu que o Plano Diretor tivesse sua 
implementação iniciada imediatamente após a aprovação legislativa, em 
2004, foi rompida a partir de 2009, quando tomou posse uma administração 
aparentemente descomprometida com o ideário da reforma urbana.  

Não se buscou discutir, regulamentar, nem tampouco aplicar os 
instrumentos urbanísticos, com exceção da OODC, que não passou pela 
necessária revisão. Cessou-se a aplicação do PEUC. Algumas ZEIS, todas 
gravadas com PEUC e com direito de preferência, foram desapropriadas 
para a implantação de projetos habitacionais governamentais. A periferia 
foi abandonada. A ação pública de 2009, até o presente, vem no sentido 
de desmontar o Plano Diretor Participativo de 2004 e de apartar os 
movimentos populares das decisões sobre os destinos da cidade. 

A atual administração preparou um projeto de lei de revisão do Plano 
Diretor e enviou-o à Câmara sem qualquer avaliação dos resultados da 
implementação do Plano, aprovado em 2004.36 A mensagem ao legislativo 
tem como justificativa da revisão tão somente o fato de que a Lei de 2004 
determina revisões no segundo ano de cada mandato administrativo. 
Nenhuma outra razão é apresentada. A mensagem não menciona que 
transformações a cidade sofreu, nem apresenta qualquer avaliação dos 
efeitos da atual legislação. Ora, quem revisa, fá-lo para alterar algo. Mas 
não há qualquer documento que, junto ao projeto de lei, informe sobre a 
natureza das alterações propostas e sua relação com os objetivos e diretrizes 
da nova Política Urbana Nacional instituída pelo Estatuto da Cidade. 

36. Projeto de Lei nº 50, de 26 de novembro de 2010, enviado à Câmara Municipal de 26 de outubro de 
2010 e aprovado em dezembro de 2011 (SANTO ANDRÉ, 2012g). 
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O texto da lei aprovada revela uma incompreensão acerca do papel 
reservado aos Planos Diretores como “instrumento básico da política de 
desenvolvimento e expansão urbana”, assim definido pela Constituição 
Federal de 1988. São introduzidos objetivos e diretrizes de todas as 
políticas sociais a cargo do município, fazendo perder o foco nas políticas 
de ordenamento territorial. 

Há muitos equívocos no texto em questão, como, entre outros, os que se 
seguem:

•	 a Zona de Conservação Ambiental (formada por unidades de 
conservação de proteção integral, como o Parque Estadual da 
Serra do Mar e a Reserva Biológica do Alto da Serra) transferir 
potencial construtivo para a Macrozona Urbana, pois esta zona 
deve ser de restrição à ocupação e, portanto, não tem potencial 
construtivo a transferir; 

•	 a previsão de incentivos fiscais seletivos municipais (e não 
regionais), induzindo à guerra fiscal;

•	 a criação, pelo Município, de áreas de livre comércio com o 
exterior, matéria de competência Federal.

Nem tudo, entretanto, é equívoco, certamente há interesses a atender, tal 
como o que permite a realização de operações urbanas consorciadas em 
todo o território municipal, que passa a ser a terra da exceção. 

Chama a atenção, por outro lado, que não tenha sido aproveitada a 
oportunidade para adequar a legislação municipal às determinações da 
nova Lei da Billings – Lei nº 13.579, de 13 de julho de 2009 (SÃO PAULO, 
2012e),37 o que seria altamente desejável. A revisão do Plano Diretor de 
2004 simplesmente remeteu essa tarefa à legislação posterior.

37. A Lei da Billings define como instrumento de planejamento e gestão da APRM-B, entre outros, os 
Planos Diretores e as respectivas Leis Municipais de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, que devem 
ser devidamente adequados às normas e parâmetros da legislação estadual. 
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4. Comentários finais

Santo André, sem dúvida, avançou ao aprovar um Plano Diretor participativo 
quando esse modelo de condução do processo de planejamento ainda não 
era usual como hoje, nem sequer exigido pelo Ministério das Cidades e 
Conselho Nacional das Cidades, como passou a ser logo a seguir.

Também avançou ao propor a aplicação de vários instrumentos urbanísticos 
constantes do Estatuto da Cidade de forma adaptada à realidade local e, 
quase sempre, com os elementos necessários a sua autoaplicação.

Tão ou mais relevante do que a aprovação foi a experiência de implementação 
do Plano Diretor. É fundamental a compreensão de que a aprovação do 
Plano é apenas uma primeira etapa, que só fará sentido se tiver continuidade 
na implementação do planejado, sempre considerando que se trata de um 
novo estágio da disputa pela cidade travada entre seus diferentes atores e 
interesses. E que a implementação da lei exige esforços técnicos e políticos 
maiores do que os necessários numa campanha de elaboração do Plano 
Diretor. 

A partir de 2005, exerceu-se um grande esforço para implantar um novo 
modelo de gestão, por meio das ZEIS, do PEUC, do EIV e da discussão e 
aprovação da elaboração de planos setoriais e da legislação complementar 
(Leis de Uso e Ocupação do Solo, de ZEIS, do Direito de Preferência), além da 
instalação do Conselho e do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.

A totalidade desse conjunto de inovações contribuiu para a construção de 
novas práticas e de uma nova cultura urbanística, algo que ultrapassou o 
ambiente técnico-burocrático do Poder Público e alcançou os setores sociais 
relacionados à matéria. Plantou-se o embrião de nova cultura urbanística, 
não limitada aos gabinetes governamentais. Podemos até mesmo dizer que 
Santo André avançou mais do que a grande maioria das cidades brasileiras.

Entretanto, é necessário reconhecer as fragilidades do processo em questão. 
Primeiramente, registre-se que ainda hoje há dificuldades de natureza 
técnica na aplicação dos instrumentos, dado que a experiência acumulada 
em mais de uma década de vigência do Estatuto da Cidade é relativamente 
limitada, o que atinge a totalidade dos municípios, inclusive os de grande 
e médio porte, com razoáveis recursos, como é o caso de Santo André. 
Vivemos essas dificuldades, buscamos enfrentá-las, mas nem todas foram 
superadas.
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De fundamental importância, porém, é o fato de que devemos reconhecer 
que não superamos ainda hoje a dificuldade de lidar com questões 
estruturais de Política Urbana, associadas aos interesses dos mercados 
imobiliário e de terras. Diversos autores, repetidamente, enfatizam o quão 
importante é enfrentar a questão fundiária e incorporá-la à discussão 
urbana. Para Maricato (2011) “a terra é o nó”.  A essência dessa questão 
é fundamentalmente política; para intervir sobre ela, de forma a mudar 
o modelo de cidade que vem se reproduzindo, não se pode prescindir 
de uma profunda transformação no equilíbrio de forças que rege nossa 
sociedade. Com isso, queremos assumir que o Plano Diretor é resultante 
de um determinado contexto político e que suas proposições avançaram o 
máximo possível considerando o quadro de forças que se apresenta à época.

O Plano Diretor de Santo André foi aprovado há mais de sete anos. Desde 
então vem produzindo resultados que merecem ser estudados. Seria de 
fundamental importância o monitoramento e a avaliação da capacidade de 
resposta do Plano aos objetivos delineados: em que medida o ele contribuiu 
para o enfrentamento dos problemas urbanos? Seria oportuno identificar 
as lacunas e limites do Plano e de toda a legislação complementar. Porém, 
os estudos recentes e o projeto de lei que culminou na revisão do Plano 
Diretor de 200438 não enfrentam essas questões. 

As mudanças de orientação na atual gestão e a nova correlação de forças 
estancaram a experiência de implementação de um Plano Diretor pautado 
pelo paradigma jurídico e político inovador que representa o Estatuto 
da Cidade. A descontinuidade da Política Urbana comprometida com o 
direito à cidade remete-nos à afirmação de Fernandes e Alfonsin (2011, 
p.3) de que

a lei é tanto instrumento quanto processo, ao mesmo tempo objeto da 
mobilização sociopolítica e arena onde se dão as disputas de interesses, 
tanto em sua formulação, quanto em sua implementação a posteriori – já 
que a implementação da lei também é objeto de disputas da mesma forma 
que a aprovação da lei, incluindo aí as disputas pelas condições de gestão 

38. A Lei nº 9.394, de 5 de janeiro de 2012 (SANTO ANDRÉ, 2012h), revisou o Plano Diretor 
Participativo de 2004.
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administrativa da política urbana e pelas interpretações doutrinárias e 
jurisprudenciais.

Assistimos, em Santo André, a partir de 2009, o retorno a uma disputa 
desigual entre os diferentes segmentos sociais, o que veio demonstrar a 
fragilidade das instâncias participativas e, em especial, do movimento 
popular e de moradia. A administração anterior abria espaço e incentivava a 
participação; a atual não o faz, e o movimento social revela-se sem recursos 
suficientes para exigir a manutenção das práticas de gestão democrática.

Os esforços de debate ocorridos em 2011, para celebrar os 10 anos de vigência 
do Estatuto da Cidade, evidenciaram que, ainda hoje, já transcorrida uma 
década de sua aprovação, os resultados dos Planos Diretores exigidos 
naquela lei ainda são pouco conhecidos, fazendo-se necessário que as 
experiências sejam registradas, discutidas, avaliadas. Este texto, há muito 
devido, é mais uma contribuição ao debate. 
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A EFETIVIDADE DA DELIMITAÇÃO DE AREAS VAZIAS COMO 
ZONAS ESPECIAIS INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE 
SANTO ANDRÉ: UM BALANÇO PRELIMINAR

Aylton Silva Affonso
Rosana Denaldi

Introdução

Este capítulo trata das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) em áreas 
vazias na cidade de Santo André, registra a formulação e o aprimoramento 
da legislação municipal instituída no período de 1991 a 2009 e analisa 
preliminarmente a efetividade da legislação municipal para ampliar a 
provisão de Habitação de Interesse Social (HIS) e Habitação de Mercado 
Popular (HMP). 

As ZEIS ou Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) podem ser conceituadas 
como um tipo de zoneamento, estabelecido no âmbito do Plano Diretor ou 
em legislação especifica, e podem ainda ser aplicadas às areas ocupadas 
por assentamentos precários1 ou áreas vazias. De forma geral, dividem-se 
em duas grandes categorias: áreas ocupadas por assentamentos precários 
(favelas, loteamentos irregulares e precários ou cortiços) e áreas vazias.

Muitos municípios, mesmo antes da aprovação do Estatuto da Cidade, 
delimitaram áreas ocupadas como ZEIS, objetivando promover a 
regularização fundiária e criar condições para urbanização desses 
assentamentos fora dos padrões da legislação federal de parcelamento 
do solo – Lei nº 6.766, de 12 de dezembro de 1979 (BRASIL, 2012a). 

1. Entende-se por assentamentos precários as favelas (e seus assemelhados) os loteamentos irregulares 
ocupados pela população de baixa renda, cortiços e conjuntos habitacionais degradados e produzidos 
pelo setor público. (BRASIL, 2009a)
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A experiência de Belo Horizonte com a criação, em 1984, do Projeto 
PROFAVELA e, especialmente, a de Recife2, com a criação, em 1983, das 
ZEIS e do Plano de Regularização das Zonas de Especial Interesse Social 
(PREZEIS), tornaram-se referência para as demais cidades brasileiras. As 
ZEIS, como instituídas em Recife, constituíram importante instrumento de 
gestão participativa dos processos de urbanização e permitiram a adoção 
de padrões urbanísticos diferenciados, além de buscar defender seus 
ocupantes de processos de expulsão (MARINHO,1999).3

Na Região do ABC alguns Municípios criaram mecanismos semelhantes. 
Em Santo André, as AEIS foram introduzidas no ano de 1991, por meio de 
legislação específica – Lei nº 6.864, de 21 de dezembro de1991 (SANTO 
ANDRÉ, 2012a), Diadema instituiu as AEIS, no âmbito do Plano Diretor 
– Lei Complementar nº 25, de janeiro de 1994 (DIADEMA, 2012) – São 
Bernardo do Campo institui as ZEIS no âmbito da Lei nº 5.593, de 5 de 
outubro de 2006, e Mauá da Lei nº 4.153, 26 de março de 2007. 

Muitos autores consideram que esses instrumentos foram precursores de 
legislações que buscam garantir a função social da cidade. Para Marinho 
(1999, p.11), “(...) antecipa os principais instrumentos que foram mais 
tarde consagrados nos textos legais que caracterizam a oficialização de 
novos parâmetros de relacionamento entre Estado e sociedade civil no 
Brasil pós-ditadura”. Para Fernandes (1998, p. 149), o PROFAVELA “(...) foi 
um instrumento avançado e pioneiro que antecipou o conteúdo do Projeto 
de Lei de Política Urbana (...)”.

Tratou-se de um importante avanço. As ZEIS tornaram-se um dos mais 
importantes instrumentos para reconhecer a existência e a necessidade de 

2. O governo municipal de Recife, em 1983, instituiu as Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS) no 
âmbito da Lei de Uso e Ocupação do solo – Lei no 14.511, de 17 de janeiro de 1983 (RECIFE, 2012a) 
– e transformou 27 núcleos em ZEIS. Em 1987, foi instituído o Plano de Regularização das Zonas 
de Especial Interesse Social (PREZEIS) e o Fórum do PREZEIS – Lei no 14.947, de 30 de março de 
1987 (RECIFE, 2012b), um sistema de gestão visando a promover a urbanização das ZEIS. O PREZEIS 
passou a ter a atribuição de transformar outras favelas em ZEIS. Para promover a regularização de uma 
ZEIS, a lei exige que seja constituída uma Comissão de Urbanização e Legalização (COMUL) composta 
por representantes do governo, da população e de assessorias técnicas.
3. Essas ações desenvolvem-se no contexto da redemocratização do país, período da abertura política, 
com o fim da ditadura militar. Coincidem com o momento de fortalecimento dos movimentos sociais 
urbanos, quando o tema do acesso à terra urbana torna-se uma de suas mais importantes reivindicações. 
A ação do movimento de favelas, apoiada pelo setor progressista da Igreja Católica e por outros setores 
da sociedade civil, era feita no sentido de conquistar o reconhecimento do direito dos favelados à 
permanência na terra que ocupavam.    
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intervenção na “cidade ilegal”. O instrumento passou a ser aplicado para 
consolidar a ocupação das favelas e promover sua recuperação ambiental. 
No entanto, o aprimoramento desse referencial de regulamentação 
urbanística não foi acompanhado pela instituição de outros mecanismos 
e instrumentos que efetivamente interferissem no mercado de terras, 
para ampliar sua oferta e conter sua valorização. Como exemplo, Recife, 
cidade pioneira no campo da regulamentação das ZEIS (delimitação 
de áreas ocupadas), só previu a delimitação de ZEIS vazias no âmbito 
do Plano Diretor de 2008 – Lei nº 17.511, de 29 de dezembro de 2008 
(RECIFE, 2012c), e até final de 2011 não havia regulamentado a matéria 
ou delimitado essas áreas. Ou seja, as cidades estabeleceram um arcabouço 
jurídico-institucional para consolidar e regularizar a cidade ilegal, mas não 
para alterar a lógica de sua formação. 

A aprovação do Estatuto da Cidade (EC), instituído pela Lei nº 10.257, 
de 10 de julho de 2001, gerou a perspectiva de um novo rumo para as 
políticas urbanas e habitacionais. O EC estabeleceu a obrigatoriedade de os 
municípios aprovarem ou revisarem seus Planos Diretores (PD) buscando 
incorporar os princípios e instrumentos previstos na nova norma para 
fazer cumprir a função social da propriedade, dentre os quais, as ZEIS.

O EC não obriga ou estabelece condições para delimitação das ZEIS no PD, 
não define os parâmetros legais e também não estabelece mecanismos de 
indução vinculados ao financiamento das políticas habitacional e urbana. 
Entretanto, sua previsão fortaleceu um “campo de lutas”. Ferreira e Motisuke 
(2007, p. 34) lembram que a regulamentação das ZEIS “criou uma grande 
expectativa quanto à possibilidade de que os municípios passem a contar 
com uma maior capacidade de controle sobre os processos de produção e 
apropriação do espaço, fazendo valer a função social da propriedade urbana”.

Depois de quase uma década de elaboração de novos Planos pós-Estatuto 
da Cidade, os resultados mostram a baixa efetividade da implementação do 
instrumento e a dificuldade de superar os históricos entraves relacionados 
à questão da terra. A avaliação nacional qualitativa dos PDs produzidos, 
desenvolvida pela Rede Nacional de Avaliação e Capacitação para 
Implementação de Planos Diretores Participativos4, aponta, por exemplo, 

4. Participaram da Rede Nacional de Avaliação e Capacitação para Implementação de Planos Diretores 
Participativos, que foi instituída para avaliar qualitativamente os Planos Diretores no Brasil, o Ministério 
das Cidades, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), através do Instituto de  Pesquisa e 
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que as ZEIS foram previstas em 81% dos Planos pesquisados. Entretanto, 
a grande maioria deles institui apenas áreas ocupadas como ZEIS, menos 
da metade dos Planos indica a localização das ZEIS, e apenas 47 Planos (de 
524 pesquisados) delimitaram áreas vazias como ZEIS.

Poucos são os PDs que tornam autoaplicáveis as determinações relativas às 
ZEIS. Poucos destinam recursos financeiros exclusivos para ZEIS (ou para 
HIS), provenientes da aplicação de instrumentos específicos ou de Fundos 
Municipais (o que configuraria uma perspectiva redistributiva desses). Em 
raros casos é definida com clareza a população que pode acessar os projetos 
habitacionais em ZEIS.

Encontramos aqui, nas dificuldades políticas de regulamentação 
dos instrumentos nos Planos Diretores, o confronto com a tradição 
patrimonialista brasileira, como afirmam Oliveira e Biasotto (2011, p. 79).  
Ou, nas palavras de Maricato (2000, p.15), discorrendo sobre o processo 
de urbanização brasileiro: “A terra é um nó na sociedade brasileira... 
também nas cidades. A legislação é ineficaz quando contraria interesses 
de proprietários imobiliários ou quando o assunto são os direitos sociais”. 

Analisando os resultados da referida avaliação, Oliveira e Biasotto (2011, 
p. 59) afirmam que existe um descompasso entre o discurso dos Planos 
– no geral, favoráveis à democratização do acesso à terra - e os resultados 
concretos. Cardoso e Silveira (2011, p.122), afirmam que 

(...) em larga medida dos casos, os municípios não foram capazes de romper 
a barreira do discurso e implementar concretamente um programa de ações 
voltado à superação da ordem urbanística excludente (...) 

Oliveira e Biasotto concluem: 

A eficácia das ZEIS como instrumento indutor da promoção da 
democratização do acesso à terra urbanizada, bem localizada e próxima 
dos centros de emprego e serviços deixou ainda mais a desejar. Certamente, 

Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) e diversos pesquisadores de instituições de ensino superior, 
atores sociais e representantes de governos locais e estaduais. Ver Santos Júnior; Montandon (2011).



69

a reserva de áreas para habitação popular em áreas cobiçadas para outros 
usos, muito mais lucrativos, implica disputas e conflitos que ou foram 
perdidos na luta política e econômica, ou não foram sequer enfrentados no 
processo de elaboração do Plano Diretor, daí a raridade das ZEIS em áreas 
vazias ou subutilizadas no Brasil. (idem, p. 75).

Tal conclusão pode não se aplicar a todas as cidades brasileiras. A mesma 
pesquisa registra a existência de cidades que conseguiram delimitar áreas 
vazias adequadas como ZEIS, como aconteceu no caso de Santo André. 
Trata-se, portanto, do resultado de processos políticos diferenciados. 

1. ZEIS: expectativas, discursos e contradições

A motivação para delimitar as áreas ocupadas como ZEIS está 
principalmente relacionada com o reconhecimento e consolidação da 
ocupação e a criação de condições de urbanização e regularização por meio 
da utilização de parâmetros urbanísticos diferenciados. No caso desse tipo 
de ZEIS, avaliações preliminares apontam que, de forma geral, registram-
se grandes avanços. Contudo, ponto de vista de conclusão dos processos 
de regularização fundiária não foram alcançados resultados expressivos, 
mas o tema entrou na agenda das políticas urbanas do país e a maioria dos 
municípios em Regiões Metropolitanas instituíram ZEIS (aplicadas a áreas 
ocupadas)5. 

No caso da delimitação de áreas vazias como ZEIS, esperava-se que essas 
cumprissem os objetivos de reservar áreas adequadas para Habitação de 
Interesse Social (HIS) e conter a excessiva valorização da terra. Outra 
expectativa estava relacionada à ampliação do mercado, ou seja, produção 
pelo mercado de HIS para população de menor renda. 

O Ministério das Cidades passou a recomendar que municípios populosos 
e que apresentam maior dinamismo econômico e imobiliário, localizados 
em Regiões Metropolitanas (RMs), aglomerados urbanos, polos regionais 
e turísticos, assim como municípios localizados na área de influência de 
grandes projetos, instituíssem áreas vazias como ZEIS (BRASIL, 2009b, 

5. Ver Denaldi (2003 e 2012); Marinho (1999); Cardoso, Silveira (2011). 
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p. 45). A principal motivação seria garantir que os empreendimentos 
habitacionais fossem localizados em áreas adequadas e servidas por 
equipamentos e serviços urbanos.

A aplicação do instrumento em áreas vazias ainda é recente e, como 
mencionado anteriormente, a maioria dos municípios não está aplicando 
o instrumento, fato que dificulta verificar o cumprimento dos objetivos. 
Contudo, é possível afirmar que a aplicação de zoneamento restritivo, do 
tipo ZEIS, limita o uso e reserva área para HIS. Entretanto, o conceito de 
HIS praticado pelos municípios, principalmente no que se refere à faixa 
de renda, pode ser muito elástico e permitir a destinação dessas áreas para 
famílias com renda superior a três salários-mínimos. 

A possibilidade de o instrumento contribuir para conter a valorização da 
terra ainda não está comprovada. É difícil separar a variável “regulação” 
das demais variáveis que incidem sobre a formação do preço da terra. A 
formação do preço da terra nas RMs relaciona-se com diversos fatores 
como dinâmica do mercado imobiliário local e regional, condições 
macroeconômicas, estoque de terras disponíveis, entre outros. 

Outra questão que vem sendo levantada é que, ao contrário do esperado, a 
aplicação do instrumento poderia ter o efeito inverso, o de elevar o preço da terra. 
Poucos foram os estudos conclusivos realizados sobre essa matéria. Hereda et al 
(1997) apontou trajetórias diferenciadas de submercados imobiliários: redução 
no preço dos terrenos residenciais, aumento no segmento industrial.  

Além disso, a expectativa de propiciar a produção de HIS pelo mercado 
também não se comprova. Algumas das pesquisas já realizadas sobre a 
efetividade das ZEIS, tais como a de Caldas (2009), tendo como estudo 
de caso as ZEIS na cidade de São Paulo, mostram a dificuldade ou 
impossibilidade da operacionalização, pela lógica da produção do mercado 
imobiliário, de uma política de incentivos à produção habitacional 
concebida pela lógica da atividade pública –lógica esta última que, segundo 
a autora, é a que está na gênese das ZEIS em São Paulo. É fato que as regras 
e condições do mercado não permitem, por si, a produção de HIS de forma 
rentável, objetivo esse tanto mais inatingível, quanto mais valorizada e 
mais bem localizada for a terra suporte do empreendimento, dependendo, 
para sua viabilização, fundamentalmente do aporte de recursos altamente 
subsidiados por parte do Poder Público.

A delimitação de áreas vazias como ZEIS é uma questão polêmica em 
quase todas as cidades brasileiras. É frequentemente um tema conflituoso, 
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que coloca de um lado proprietários de terra, o setor imobiliário e o da 
construção civil e de outro os movimentos de moradia. 

Entre os argumentos contrários à delimitação de áreas vazias como ZEIS 
destaca-se o utilizado pelos proprietários de terra, setor imobiliário e 
muitas vezes produtivo, sobre o qual a aplicação do instrumento impediria 
a viabilização de novas atividades econômicas que, por sua vez, ampliariam 
as possibilidades de geração de trabalho e renda. Esse tema foi objeto de 
debate, por exemplo, no processo de elaboração dos PDs das cidades de São 
Bernardo do Campo (em 2011) e Santo André (em 2004)6.

Outra argumentação é a da “inviabilidade econômica” das ZEIS, quando se 
trata da delimitação de áreas adequadas e localizadas em setores valorizados 
da cidade. Aponta-se que os custos da produção habitacional, incorporando 
os custos dessas terras, seriam proibitivos para a população de baixa renda, 
destinatária dessa produção, inviabilizando, assim, essa produção pelas 
regras do mercado. Ou, quando muito, viabilizando-se apenas em áreas 
muito pouco valorizadas, em geral as mais periféricas. 

Também se discute a pertinência de delimitar um grande estoque de 
terras vazias, mesmo em um cenário de retomada do investimento no 
setor habitacional e de aquecimento do setor imobiliário, uma vez que 
dificilmente seria possível utilizar um grande conjunto de áreas em curto 
espaço de tempo. Finalmente, temos aqueles que debatem a “ordem legal” 
e argumentam que a aplicação simultânea dos instrumentos do EC como o 
Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios (PEUC) e o Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU) Progressivo com as ZEIS, que impõem 
um zoneamento restritivo, impede o exercício do direito de propriedade e 
limita excessivamente a possibilidade de seu uso, caracterizando um tipo 
de “confisco”. 

Acontecimentos como o aquecimento do setor imobiliário e o aumento do 
investimento federal na área habitacional, principalmente com o lançamento 
do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), possivelmente alteraram 
a forma de os setores da construção civil e do imobiliário ver as ZEIS em 
algumas cidades7.  O PMCMV incorporou uma grande parcela de subsídio na 

6. Ver capítulo, neste livro, de Jeroen Klink e Rosana Denaldi: “O Plano Diretor Participativo e a 
produção social do espaço. O caso de Santo André.”
7. O investimento habitacional com as fontes do Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço (FGTS) 
e Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), entre os anos de 2003 e 2009, tiveram seus 
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produção habitacional voltada à população de mais baixa renda (com renda 
familiar de até três salários-mínimos) e abriu a possibilidade de viabilização 
de empreendimentos de HIS nas ZEIS, que, em muitos municípios, é mais 
vantajosa porque, muitas vezes, podem se utilizar parâmetros urbanísticos 
que permitem maior aproveitamento do terreno. Entretanto, ao ampliar os 
subsídios para as faixas de renda acima de três salários-mínimos, o PMCMV 
contribuiu para aumentar a procura por terrenos e, em muitas cidades, áreas 
delimitadas como ZEIS tornaram se alternativas a esse mercado.

O impacto desse processo nas dinâmicas imobiliárias e fundiárias tem 
provocado um novo surto especulativo, marcado pela disputa por aquisição 
de novos terrenos vazios, aumentando seus preços e, ao mesmo tempo, 
concentrando a propriedade de boa parte do estoque de terras, então vazias 
nas cidades, nas mãos de novos proprietários (as grandes construtoras e 
incorporadoras). Segundo Shimbo (2010, p. 147):

Para assegurar a continuidade dessa produção, houve uma corrida pela 
aquisição de terras, a fim de se formar um banco de terrenos (ou landbank, 
como anunciam as empresas) – que é um importante parâmetro para os 
investidores estrangeiros, na medida em que dá “sustentabilidade” a esse 
crescimento. 

Também acerca desse cenário, Santos Júnior e Montandon (2011, p. 49):

Se considerarmos os recursos públicos e privados mobilizados para o 
desenvolvimento urbano nos últimos anos no Brasil [...] e os recursos 
públicos previstos para provisão de habitação popular, urbanização de 
assentamentos precários e saneamento para os próximos quatro anos, essa 
disputa pelo mercado de terras se intensificará, potencializando os conflitos 
fundiários urbanos com mais frequência e intensidade. 

volumes de recursos aumentados entre 583% e 1300%. No PMCMV I foram investidos cerca de R$ 53,1 
bilhões, contratadas 1.005.128 unidades habitacionais, sendo que se estimou concluir 772 mil unidades 
até final de 2011. (DENALDI ; LEITÃO; ZIONI, 2009)
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A atuação pública sobre a questão habitacional requer articular 
financiamento a um projeto urbano-fundiário mais amplo. Tal abordagem, 
contida nas diretrizes do Plano Nacional de Habitação (PlanHab), precisaria 
ser retomada no sentido de promover uma atuação pública sobre a questão 
habitacional integrada com a problemática urbana mais ampla. 

Por fim, Ferreira e Motisuke (2007, p.44) afirmam que essas dificuldades para 
tornar o instrumento eficaz estão relacionadas com os aspectos estruturais 
da desigualdade urbana no Brasil e que “o instrumento confronta-se com 
a necessidade de uma mudança estrutural das formas de organização da 
nossa sociedade e do nosso Estado, mudança esta que se situa muito acima 
da abrangência e possibilidade desses instrumentos”.

Tais expectativas, discursos e contradições estão presentes na experiência 
de ZEIS de Santo André, que passaremos a relatar a seguir.  

2. ZEIS em Santo André: construção e aprimoramento da legislação

A intervenção em favelas no âmbito de uma política municipal de habitação 
inicia-se em 1989, no primeiro governo do prefeito Celso Daniel.  Nessa 
gestão (1989 – 1992) foram criadas a Secretaria Municipal de Habitação, a 
Empresa Municipal de Habitação Popular (EMHAP) e instituído o Fundo 
Municipal de Habitação. Também foi iniciado o programa de urbanização 
e regularização de favelas do Município de Santo André e promulgada a 
Lei nº 6.864/91 (SANTO ANDRÉ, 2012a), que institui as Áreas de Especial 
Interesse Social (AEIS).

A referida lei criou três tipos de AEIS: AEIS 1 – assentamentos irregulares, 
ocupados por população de baixa renda (favelas); AEIS 2 – parcelamentos 
irregulares e clandestinos, ocupados por população de baixa renda; e AEIS 3 
– terrenos não edificados ou subutilizados, para a implantação de programas 
habitacionais de interesse social.

As AEIS 1 e 2 foram implantadas para viabilizar ações de regularização 
fundiária e urbanística de assentamentos precários. Para as áreas públicas, 
permitiu outorgar a Concessão de Direito Real de Uso – proposta inspirada 
na legislação das ZEIS de Recife.  A lei específica previa também a criação 
de uma Comissão de Urbanização e Legalização, para cada assentamento 
precário transformado em AEIS, com a função de elaborar os Planos de 
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Urbanização e Regularização específicos. Em 1995, esses conteúdos foram 
também incluídos no Plano Diretor Municipal – Lei nº 7.333, de 26 de 
dezembro de 1995 (SANTO ANDRÉ, 2012b) – sem nenhum efeito prático, 
uma vez que a legislação de AEIS foi aplicada independente do fato de estar 
incluída no Plano Diretor.

Em 1993, com a alternância de governo, a política habitacional, em especial 
as intervenções em favelas, foi paralisada e nenhuma nova área vazia foi 
instituída como ZEIS. Nesse período, 1993 a 1996, as favelas adensaram-se. 

Em 1997, quando Celso Daniel ocupou novamente o cargo de prefeito, a 
política de urbanização de favelas foi retomada e, para viabilizá-la, torna-se 
necessário remover o maior percentual de famílias para eliminar áreas de 
risco, abrir sistema viário e adequar densidades. O município inicialmente 
utilizou áreas públicas desapropriadas para fins habitacionais – duas 
grandes glebas, Jardim Alzira Franco e Avenida Prestes Maia – e nelas 
viabilizou a construção de novas moradias para atender prioritariamente 
à população de favelas (remoção). No entanto, o esgotamento dessas áreas 
exigiu a adoção de novas medidas pelo município. 

Em 2001, a Lei nº 8.300, de 19 de dezembro de 2001 (SANTO ANDRÉ, 
2012d), trouxe a primeira modificação de caráter mais geral na legislação 
das AEIS, mantendo seus pressupostos básicos, mas adequando-a à 
experiência acumulada com a gestão dos programas de urbanização e 
regularização. Inúmeras alterações, com vistas a essa adequação, foram 
feitas, focadas nas AEIS em áreas ocupadas. Destaca-se também nesta lei 
a transformação das AEIS 1 e 2 em uma única modalidade denominada 
como AEIS “A”, entendidas como áreas públicas ou particulares ocupadas, 
seja por favelas, seja por loteamentos irregulares ou clandestinos ocupados 
por população de baixa renda, e a redenominação das AEIS 3, áreas vazias, 
como AEIS “B”.

O objetivo da lei, ao criar as AEIS B (áreas vazias), era ampliar a oferta de 
terras para a produção de moradias populares e reduzir o preço dos terrenos. 
No entanto, nem a lei original – nem a lei que a alterou - demarcou terras 
vazias como AEIS B. A demarcação dessas terras ficou na dependência de 
iniciativas pontuais e isoladas, na forma de projetos de lei específicos, seja 
de iniciativa do Executivo, seja de iniciativa de vereadores. 

A legislação também não estabeleceu mecanismos para garantir sua 
destinação para população de menor renda. Definiu apenas padrões 
urbanísticos e edilícios diferenciados como a possibilidade de parcelamento 
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em lotes menores que 125 metros quadrados, possibilidade da adoção de 
dimensões reduzidas de sistema viário e aumento a taxa de ocupação. 

Proprietários de áreas periféricas e com restrições ambientais utilizaram 
a legislação para promover “loteamentos populares”, como, por exemplo, 
os denominados Nova Cidade e Jardim do Mirante8. Uma alternativa 
encontrada pelos proprietários foi a venda da terra para associações 
comunitárias como ocorreu com a área conhecida como Quinhão 21 do 
Sítio dos Vianas, que possuía apenas cerca de 25% de sua área total passível 
de parcelamento, (os outros 75% eram Área de Preservação Permanente, com 
grande declividade e ocupada por remanescente de Mata Atlântica9 ).

Essas primeiras AEIS vazias eram glebas que não interessavam ao mercado 
imobiliário, situadas em regiões pouco valorizadas e distantes. Para 
o proprietário-empreendedor privado, a transformação de suas áreas 
em AEIS B foi uma oportunidade de “desencalhar” a terra. Em 2003, o 
município inicia a elaboração do novo Plano Diretor que foi aprovado no 
Congresso da Cidade e na Câmara dos Vereadores em 2004.10 No âmbito 
do Plano Diretor foram instituídas 4 tipos de ZEIS: 

- as ZEIS A, áreas públicas ou particulares ocupadas por 
assentamentos precários na Macrozona Urbana, passíveis de 
urbanização e regularização. Todos os assentamentos precários 
nessas condições foram delimitados como ZEIS A, que 
incorporaram também as antigas AEIS A;

- as ZEIS B, terrenos não edificados e imóveis não utilizados ou 
subutilizados, localizados na Macrozona Urbana, sendo que no 
mínimo 70% de sua área devem ser reservados à produção de 

8. Trata-se dos loteamentos Nova Cidade, com 589 lotes implantados e em sua quase totalidade já 
ocupados, situado entre o Sítio dos Vianas e o complexo do Jardim Irene/Cipreste e Jardim do Mirante, 
com 852 lotes ainda em implantação e comercialização, situado no Jardim Carla. Tais loteamentos situam-
se, respectivamente, nos extremos sul e sudeste da Macrozona Urbana do Município.
9. Os dois loteamentos citados, mais o Quinhão 21, do Sítio dos Vianas, foram empreendimentos 
realizados nas três primeiras AEIS 3, aprovadas e demarcadas em áreas de fato vazias, no ano de 1999. 
Anteriormente, desde 1994, alguns Projetos de lei criando AEIS 3 já haviam sido aprovados, mas de 
forma errônea, pois demarcavam áreas que de fato já se encontravam ocupadas, sendo, portanto, tais 
leis posteriormente revogadas ou alteradas para AEIS 2. 
10. Mais dados, ver capítulo, neste livro, de Claudia Virgínia Cabral de Souza: “Plano Diretor 
Participativo de Santo André: planejamento e gestão, avanços e limitações”
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HIS, podendo o restante ser destinado a outros usos (tais como 
HMP ou comércio e serviços de caráter local);

- as ZEIS C, terrenos não edificados ou subutilizados, localizados 
na área do Projeto Eixo Tamanduatehy, sendo que no mínimo 
50% de sua área devem ser reservados à produção de HIS, 
admitindo, na fração restante, a destinação a qualquer outro uso 
permitido na Zona onde se encontra a ZEIS;

- as ZEIS D, áreas ocupadas por núcleos residenciais de baixa 
renda, existentes ou consolidados, na Macrozona de Proteção 
Ambiental, onde seja possível sua regularização urbanística, 
fundiária e ambiental.  

As ZEIS B e C, que denominaremos de “ZEIS vazias”, incorporaram as antigas 
AEIS B. Delimitou-se uma quantidade significativa de áreas vazias como 
ZEIS, totalizando 1.861.401,18 metros quadrados e, a maioria localizada nos 
anéis central e intermediário da cidade, ou seja, tratava-se de áreas adequadas, 
servidas por equipamentos e serviços urbanos. Dessas, 714.773,78 metros 
quadrados estavam na área do Eixo Tamanduatehy, portanto, 37% das áreas 
de ZEIS foram localizadas em áreas valorizadas e centrais.

A legislação estabeleceu a possibilidade de abrigar outros usos (que não HIS) 
em 30% das áreas delimitadas como ZEIS B e 50% nas delimitadas como 
ZEIS C. Também foram definidas as categorias de uso HIS (Habitação de 
Interesse Social) e HMP (Habitação de Mercado Popular), vinculando-as 
às demandas por faixa de renda. No caso de HIS, a faixa limite de renda foi 
estabelecida em seis salários-mínimos, estabelecendo-se também o limite 
de um banheiro por unidade habitacional e o máximo de uma vaga de 
estacionamento para cada duas unidades.

Vale ressaltar que o PD institui o PEUC e o IPTU progressivo, para terrenos 
acima de 1.000 metros quadrados vazios ou subutilizados na Macrozona 
Urbana11 e que a quase totalidade das ZEIS B e C em áreas particulares 
estavam nessa condição. Em 2006, quando se iniciou o processo de 
notificação dos proprietários dessas áreas, a Prefeitura e a Câmara Municipal 

11. Ver capítulo, neste livro, de Claudia Virgínia Cabral de Souza: “Plano Diretor Participativo de Santo 
André: planejamento e gestão, avanços e limitações”
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sofreram pressões para alterar o zoneamento (ZEIS). A principal alegação 
era a inviabilidade de construção de HIS nessas áreas de forma rentável.

Em 2006 foi aprovada a Lei nº 8.869, de 18 de julho de 2006 (SANTO 
ANDRÉ, 2012f), que estabeleceu os parâmetros urbanísticos e edilícios 
para a produção de HIS e HMP, dentro e fora das ZEIS, e também redefiniu 
as áreas delimitadas como ZEIS em todas as suas categorias. Tal redefinição 
foi motivada pela necessidade de corrigir distorções. Nessa ocasião, 
foram extintas algumas ZEIS B, mas principalmente ZEIS C que estavam 
ocupadas por empreendimentos de outra natureza, eram impróprias para 
ocupação ou contavam com empreendimentos anteriormente aprovados 
na Prefeitura. A iniciativa de redefinição foi da Prefeitura, mas algumas 
dessas áreas foram objetos da ação – e da pressão – de seus proprietários 
com vistas a evitar que sua transformação em ZEIS fosse irreversível. Mas 
foram acrescentadas novas ZEIS B e C, mantendo-se uma quantidade de 
áreas muito próxima à situação anterior.

No caso das ZEIS B e C, a Lei nº 8.869/2006 (SANTO ANDRÉ, 2012f) 
também estabeleceu:

- Normas de uso, ocupação e parcelamento do solo nas ZEIS B e C.

- Obrigatoriedade de elaborar os Planos de Ocupação das ZEIS 
(POZEIS).

- Alteração das definições de HIS e de HMP, adequando-as 
inclusive às determinações do PLANHAB (em elaboração naquele 
momento). A HIS foi definida como aquela destinada a famílias 
com faixa de renda de até três salários-mínimos de renda familiar, 
com renda per capita de até 0,75 salários-mínimos, ou, ainda, 
aquela que precisasse ser removida de assentamentos precários 
por situação de risco ou necessidade de desadensamento. Definiu 
também que a demanda dos empreendimentos HIS deveria ser 
indicada ou aprovada pela Prefeitura. 

Essa nova definição de HIS e o estabelecimento de um controle mais efetivo 
por parte do Poder Público sobre a produção habitacional nas ZEIS procurou 
evitar que os empreendimentos fossem destinados a famílias com renda 
superior a três salários-mínimos, ou seja, buscou viabilizar o atendimento à 
demanda prioritária. 
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Em 2008, foi aprovada a Lei nº 9.066, de 4 de julho de 2008 (SANTO 
ANDRÉ, 2012g) que alterou a Lei 8.869/2006 (SANTO ANDRÉ, 2012f).  Em 
2008, a Lei nº 8.869/2006 foi alterada pela Lei nº 9.066/2008, que introduziu 
dispositivos para facilitar a regularização de áreas ocupadas e a viabilização 
de empreendimentos menores em ZEIS B (em áreas vazias), por exemplo, 
estabeleceu que empreendimentos de HIS e HMP com área entre 5 mil e 
10 mil metros quadrados podem deixar de doar áreas públicas, desde que 
área equivalente não edificável seja reservada internamente e destinada a 
equipamentos e áreas de lazer para uso dos moradores. 

Contudo, novamente o centro da discussão em torno dessa nova alteração 
legal foram os movimentos pela supressão de mais áreas demarcadas como 
ZEIS B e C. As pressões de proprietários e empreendedores se fortalecem 
nesse sentido, logrando, na lei, retirar dessa categoria algumas das áreas mais 
valorizadas.

Entretanto, também algumas novas áreas foram inseridas, fazendo com que 
o cômputo total de áreas demarcadas como ZEIS B ou C tenha aumentado 
cerca de 2% em relação ao estabelecido na lei anterior – Lei nº 8.869/2006 
(SANTO ANDRÉ, 2012f). 

Ao mesmo tempo, o município passou a contar com recursos para 
incrementar os programas de urbanização, associado à produção habitacional, 
particularmente pelo surgimento do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC). Tal incremento exigiu, como contrapartida, a disponibilização de novas 
áreas para a produção habitacional. Algumas das ZEIS em áreas particulares 
foram disponibilizadas para essa nova produção, através de mecanismos como 
permutas e outros. Também a Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano (CDHU), investiu na aquisição de algumas áreas demarcadas como 
ZEIS para viabilizar empreendimentos habitacionais.

Comparando a quantidade de ZEIS B e C delimitadas no Plano Diretor 
de 2004 e na revisão de 2008, observa-se a diminuição de 11% que, vale 
destacar, não se deu de forma homogênea. A tabela 1 mostra que a ZEIS 
B sofreu uma redução de cerca de 6%, enquanto esse índice para as ZEIS 
C foi de 25%.  Isso demonstra que as pressões pela supressão de ZEIS em 
áreas vazias incidiram com muito mais força sobre as ZEIS C, situadas na 
Zona de Reestruturação Urbana – área do Projeto Eixo Tamanduatehy – 
exatamente onde se situam a maior parte das áreas vazias mais valorizadas 
ou valorizáveis da cidade. A figura 1 traz o Mapa final das ZEIS na cidade, 
após a segunda revisão legal.
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Tabela 1: Quantidade de terra delimitada como ZEIS B
e C no período de 2004-2008

Tipo
Plano Diretor Lei nº 9.066/08

Variação da área 
demarcada (% da área)nº Área (m²) nº Área (m²)

ZEIS B 31 854.100,70 24 801.935,95 - 6,11

ZEIS C 37 714.733,78 12 530.106,24 - 25,83

TOTAIS 67 1.568.834,18 35 1.332.042,19 - 11,51

Fonte: AFFONSO (2011)

A partir de 2009, dois acontecimentos importantes vão influenciar o 
destino das ZEIS em Santo André: a alternância de governo (o candidato 
do Partido dos Trabalhadores perde a eleição em 2008) e o impacto da 
nova conjuntura da política habitacional brasileira, marcada tanto pela 
ampliação dos subsídios à população de baixa renda, como pela introdução 
da lógica de mercado na produção de Habitação de Interesse Social. A 
recente dinâmica imobiliária aumenta a disputa pela aquisição de terrenos 
vazios e contribui para aumentar os preços e concentração da propriedade 
urbana. 

O PMCMV ampliou os subsídios para famílias com renda acima de três 
salários-mínimos, facilitou o crédito e assegurou o investimento privado. As 
construtoras e incorporadoras ampliaram o atendimento a essa demanda 
por meio da produção de empreendimentos do tipo HMP e passaram a 
procurar ou adquirir terras para atingir esse objetivo. Em Santo André, 
no período de 2009-2011, isso possivelmente motivou as pressões, de 
construtoras e empreendedores imobiliários, para alterar a legislação tanto 
no sentido de rever a demarcação das ZEIS, como para alterar o conceito 
de HIS de forma a ampliar a faixa de renda de atendimento.  As pressões, 
baseadas na “inviabilidade” das ZEIS, manifestaram-se tanto internamente 
na administração como junto à Câmara Municipal.
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Figura 1: Mapa – ZEIS: Tipos e delimitação conforme Lei nº 9.066/2008 

Fonte: Prefeitura de Santo André (2008)
* Verificar versão colorida na página 40.

Zona especial de interesse social A
Zona especial de interesse social B
Zona especial de interesse social C
Zona especial de interesse social D
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Essa configuração das ZEIS, vinculada a uma tipologia de HIS que objetiva 
atender à demanda prioritária e que se soma ao conjunto de instrumentos 
previstos no EC e PD para evitar a retenção especulativa de terras, tornou a 
proposta andreense uma das mais avançadas do país.

O uso das ZEIS vazias (2008-2011)

Um balanço12 preliminar aponta que as ZEIS, principalmente no período 
recente, estão sendo utilizadas para viabilização de habitação social e 
que esta utilização foi impulsionada pelo crescimento dos investimentos 
federais em habitação.  Observa-se também que significativa parcela das 
ZEIS B e C que eram propriedade privada passaram a ser propriedade 
publica (Estado ou Município).

Constata-se que várias áreas particulares demarcadas como ZEIS B ou 
C, em poucos anos, foram ou estão sendo desapropriadas ou adquiridas, 
transformando-se em áreas públicas. As tabelas 2 e 3, a seguir, mostram 
a evolução dessa transformação e a tabela 4, o quadro atual das ZEIS de 
acordo com sua situação de propriedade. 

Tabela 2: ZEIS B e C instituídas pela Lei 9.066/2008
 (SANTO ANDRÉ, 2012). 

Tipo
Total das ZEIS B e C Áreas particulares Áreas públicas

nº Área (m²) % nº % Área (m²) % nº % Área (m²) %

ZEIS B 21 387.244,47 100,00 12 57,14 195.014,65 50,36 9 42,86 192.229,82 49,64

ZEIS C 12 530.106,24 100,00 11 91,67 499.588,69 94,24 1  8,33 30.517,55 5,76

TOTAIS 33 917.350,71 100,00 23 69,70 694.603,34 75,72 10 30,30 222.747,37 24,28

Fonte: AFFONSO (2011)

12. Para produção deste balanço foram utilizadas informações contidas no Plano Municipal de 
Habitação (2006), e produzidas, em 2007 e 2008, para construção do sistema de monitoramento do 
referido Plano. Também foram utilizadas informações obtidas por meio de entrevistas com técnicos da 
Prefeitura de Santo André e da Companhia de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Estado de 
São Paulo (CDHU), realizadas em 2011. Trata-se de um levantamento preliminar. Muitas informações 
precisam ser confirmadas como as referentes a processos de desapropriação e realização de estudos e 
projetos que estavam em andamento no momento de produção deste capítulo.
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Tabela 3: ZEIS B e C adquiridas pelo setor público (2008-2011)

Tipo
Áreas particulares Áreas particulares adquiridas pelo poder público *

nº Área (m²) nº % Área (m²) %

ZEIS B 12 195.014,65 9 75,00 145.368,63 74,54

ZEIS C 11 499.588,69 3  27,27 152.956,06 30,62

TOTAIS 23 694.603,34 12 52,17 298.324,69 42,95

Fonte: AFFONSO (2011)

Tabela 4: Tipo de propriedade das ZEIS B e C em 2011

Tipo
Total das ZEIS B e C áreas particulares áreas públicas

nº Área (m²) % nº % Área (m²) % nº % Área (m²) %

ZEIS B 21 387.244,47 100,00 3 14,29 49.646,02 12,82 18 85,71 337.598,45 87,18

ZEIS C 12 530.106,24 100,00 8 66,67 346.632,63 65,39 4 33,33 183.473,61 34,61

TOTAIS 33 917.350,71 100,00 11 33,33 396.278,65 43,2 22 66,67 521.072,06 56,80

Fonte: AFFONSO (2011)

Observa-se que no período de apenas 3 anos, 43% do total das áreas de 
ZEIS B e C em m², de propriedade particular foram ou estão sendo 
desapropriadas ou adquiridas pelo poder público. Em 2008, 76% das ZEIS 
B e C eram de propriedade privada e este percentual cai para 43% em 
2011. Os dados também indicam substancial diferença entre as ZEIS B e 
as ZEIS C, no tocante aos processos de desapropriação, que incidiram mais 
fortemente sobre as ZEIS B. Os agentes dessa desapropriação foram dois 
– o Governo do Estado, através da CDHU, que desapropriou sete áreas, 
totalizando cerca de 175 mil m², e a Prefeitura Municipal, que obteve 5 
áreas, totalizando cerca de 123 mil m² por meio de instrumentos como a 
desapropriação, permuta de área e dação em pagamento.13 Vale ressaltar 
que este período coincide com período do boom imobiliário na Região do 
ABCD.14 

13. Ver Lei nº 8.155, de 28 de dezembro de 2000 (SANTO ANDRÉ, 2012c) que dispõe sobre a extinção 
de créditos tributários através da dação em pagamento.
14. O aumento da produção imobiliária em Santo André relaciona-se com o comportamento do 
mercado formal de moradia na Região Metropolitana de São Paulo. Sigolo (2011) analisa a dinâmica 
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Quanto à efetividade das ZEIS pela natureza da propriedade – pública ou 
privada – a pesquisa revela que, até 2011, a totalidade dos empreendimentos 
(tantos aqueles executados, em execução, em projeto ou mesmo em estudo) 
situavam-se nas áreas públicas, incluindo aquelas que foram desapropriadas. 
Um dos fatores que provavelmente explicam este resultado é a definição de 
HIS na Lei nº 8.869/2006, que como mencionado anteriormente, estabelece 
o atendimento à população com renda familiar mensal até 3 salários-
mínimos. 

Tabela 5: Utilização das ZEIS B e C

Tipo

Total  (particulares 
e públicas) Sem destinação Com empreendimentos executados, 

em execução ou em projeto
Com empreendimentos em 

estudo

nº Área (m²) nº % Área (m²) % nº % Área (m²) % nº % Área (m²) %

ZEIS B 21 387.244,47 6 28,57 126.912,19 32,77 12 57,14 209.703,64 54,15 3 14,29 50.628,64 13,07

ZEIS C 12 530.106,24 10 83,33 416.642,72 78,60 2 16,67 113.463,52 21,04 0 0 0 0

TOTAIS 33 917.350,71  16 48,49 543.554,91 59,25  14 42,42 323.167,16 35,23 3 9,09 50.628,54 5,52

Fonte: AFFONSO (2011)

Observa-se que 14 áreas, somando 323 mil metros quadrados, cerca 
de 35% da área total, já estão com empreendimentos executados, em 
execução ou em projeto. Somadas àquelas áreas com empreendimentos 
em estudos, totalizam 17 áreas, sendo 374 mil metros quadrados, e cerca 
de 40% do total das áreas demarcadas (em metros quadrados). Das 
ZEIS em áreas públicas, 62% possuem empreendimentos em execução, 
executados ou em projeto. Somando-se os estudos em andamento, este 
percentual sobe para 72%. 

recente do mercado residencial na RMSP, aponta que a capital reduz sua participação percentual 
no total de unidades lançadas na metrópole e outras cidades e regiões - até então ausentes ou com 
participação pequena – aumentam como é o caso da Região do ABCD que subiu de 9% em 2004 para 
18% em 2007 e 21% até maio de 2008. Ver também Wissenbach (2008).
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Tabela 6: Produção Habitacional das ZEIS B e C

Tipo executadas em execução em projeto em estudo total

ZEIS B 982 1279 128 960 3.349

ZEIS C 0 0 1.300 0 1.300

Total 982 1279 1.428 960 4.649

Fonte: AFFONSO (2011)

Na Tabela 6 é possível verificar que a maioria dos empreendimentos 
habitacionais executados, em execução ou planejamento, está sendo 
viabilizada em ZEIS B. Na tabela 5, verifica-se que apenas 16,67% das 
áreas e 21,04% da quantidade de terra delimitada como ZEIS C, possuem 
empreendimentos executados ou em estudo. Pode-se concluir que as ZEIS C, 
no período de 2008 a 2011, têm se mostrado menos efetiva. Novamente, não 
temos informações conclusivas para explicar o fato, mas é possível apontar 
como hipóteses as escolhas governamentais e o alto custo da terra nessa 
região da cidade. Uma hipótese a ser explorada é que o modelo de produção 
de HIS onde no qual o mercado é o promotor (como no caso do PMCMV), 
deixando nas mãos do setor da construção civil a definição da localização, e, 
para manter altos percentuais de lucro líquido inibem a escolha de áreas mais 
bem localizadas na cidade para produção de HIS15.

Esses empreendimentos habitacionais em ZEIS vêm sendo viabilizados 
com recursos do setor público. A tabela 8 apresenta os empreendimentos 
por tipo de programa ou fonte de financiamento e indica a importância do 
Programa Minha Casa Minha Vida nesse período recente.

15. Shimbo (2011,p.56) aponta o aumento vertiginoso do número de unidades lançadas e o crescimento 
do lucro líquido das empresas construtoras no período de 2006 a 2010.  No período de 2007 a 2008, a 
construtora objeto de estudo obteve um aumento no lucro líquido da ordem de 440%. 
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Tabela 8: Empreendimentos habitacionais em ZEIS

B e C por tipo de programa

Programas1 Executadas em execução em projeto ou 
estudo Total

PMCMV 352 1.740 2.092

PAC 528 817 128 1.473

CDHU-PMCMV 520 520

FNHIS 120 70 190

HBB-BID 136 136

PSH 120 120

PSA 78 78

CDHU-PAC 40

Total 982 1.428 2.239 4.649

Fonte: AFFONSO (2011)

Esperava-se que o PMCMV (1ª Etapa), com volumosos subsídios, tornasse 
viável a “equação financeira”, de forma a viabilizar a participação do setor 
privado na produção de HIS em ZEIS no âmbito do referido programa.16 
Nesse caso, a definição restritiva de HIS não impediria produzir para 
famílias com renda inferior a três salários-mínimos. Além disso, um 
percentual menor, mas não insignificante, das áreas demarcadas como 
ZEIS B e C no âmbito da Lei 8.869/2006, poderiam ser utilizadas para 
produzir habitações do tipo HMP, que permitem atender a famílias com 
renda de três a dez salários-mínimos. Entretanto, o que se observou no 
período inicial do programa é que os empreendimentos do PMCMV foram 
ou estavam sendo viabilizados apenas em ZEIS B e C de propriedade do 
setor público. A pesquisa apresentada por Affonso (2011) não explica o 
fato, mas algumas hipóteses podem ser levantadas. Uma delas é que, mesmo 
demarcadas como ZEIS B e C, o custo elevado da terra alavanca o custo 
final de produção nessa região e não permite ao empreendedor alcançar a 
margem de lucro líquido desejada, que estudos como o de Shimbo (2011) 
revelam ser bastante elevada. Outra hipótese é que os proprietários dessas 

16. No modelo descrito por Shimbo (2011) como “Habitação Social de Mercado”, o financiamento por 
meio do PMCMV viabiliza capital e garante a demanda, eliminando os riscos dos empreendimentos 
do tipo HIS e HMP. 
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áreas estariam à espera de uma alteração da legislação que permita outras 
possibilidades de uso, mais lucrativas.

Vale ressaltar que a ZEIS não é único instrumento previsto no EC para fazer 
cumprir a função social da propriedade e pouco efeito pode ter, no caso de 
regiões metropolitanas, se não for combinado com outros instrumentos 
como o PEUC e o IPTU progressivo. 

A prefeitura iniciou a aplicação do instrumento PEUC em 2006, porém o 
processo de notificação e averbação no cartório foi interrompido em 2008, 
com a alternância de governo. Não existem elementos para afirmar que 
a continuidade de aplicação do instrumento alteraria esse cenário, mas é 
certo que seria mais um elemento de indução importante.

Não foi possível, no âmbito da pesquisa apresentada por Affonso (2011), 
avaliar de forma conclusiva a efetividade das ZEIS em áreas vazias em Santo 
André para conter a valorização da terra. Entretanto, a baixa utilização das 
ZEIS C, localizadas na valorizada área do Eixo Tamanduatehy, indica uma 
possível manutenção ou elevação do preço da terra nesse setor urbano. De 
novo, a aplicação simultânea de instrumentos como o PEUC poderia alterar 
o comportamento, mas não há estudos conclusivos que permitam essa 
afirmação.  Uma hipótese a ser comprovada por novas pesquisas é aquela 
que mostra que, em uma situação em que uma grande soma de recursos 
públicos para produção de HIS é colocada à disposição, requerendo a 
disponibilização de terrenos para viabilizá-la, as ZEIS teriam se tornado 
também uma “mercadoria valorizada”. A injeção de liquidez por meio do 
PMCMV aumenta a capacidade de pagamento, o que, por sua vez, pode 
gerar um aumento dos preços imobiliários.

Conclusão

O Município de Santo André institui as ZEIS (ou AEIS) muito antes do EC ser 
aprovado. Na década de 90 demarcou as primeiras áreas vazias como ZEIS e, no 
momento da aprovação do Plano Diretor Participativo, em 2004, delimitou um 
conjunto significativo de áreas vazias e adequadas, a maioria em anéis centrais 
ou intermediários da cidade. Cerca de 1,8 milhão de metros quadrados sendo 
que cerca de 40% na área do Eixo Tamanduatehy. Vale ressaltar que isso não 
ocorreu na maioria das cidades brasileiras que não delimitaram áreas vazias 
adequadas como ZEIS ou delimitaram apenas reduzidos percentuais. 
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A legislação de ZEIS passou por três grandes revisões de conteúdo e duas 
de delimitação. Foi aprimorada tomando como referência a experiência 
acumulada. Destaca-se a vinculação do zoneamento (ZEIS B e C) à 
categoria de HIS para garantir o atendimento à população com renda 
familiar menor que três salários-mínimos, faixa na qual se concentra o 
déficit. Também foi iniciada a aplicação de outros instrumentos previsto no 
EC (e no PD da cidade) para fazer cumprir a função social da propriedade 
urbana, como o PEUC, com vistas a incentivar a disponibilização das terras 
e conter sua valorização excessiva. Além da alteração da delimitação de 
algumas áreas, com a alternância de governo interrompe-se a aplicação de 
instrumentos como PEUC.  Entretanto, isso não impediu a utilização de 
parcela significativa das ZEIS vazias para produção de HIS e HMP e em 
grande parte, no caso de Santo André, isso se explica pelo crescimento do 
investimento federal na área habitacional. 

O PMCMV e PAC injetaram recursos subsidiados que permitiu viabilizar 
a produção de empreendimentos habitacionais nas ZEIS vazias. O estudo 
de Affonso (2011), mesmo que preliminar, mostra a importância desse 
financiamento subsidiado para viabilização das ZEIS. No curto espaço de 
tempo de 4 anos, cerca de 40% das ZEIS foram viabilizadas.

Por outro lado, há indícios de que os instrumentos previstos no PD, como 
as ZEIS e PEUC, têm limitado potencial para conter a valorização da terra 
e induzir a disponibilização por parte dos proprietários. Soma-se a isso o 
fato de que, possivelmente, o aumento significativo dos recursos públicos 
subsidiados para habitação (em particular pelo PMCMV) e o aquecimento 
e financeirização do mercado imobiliário (o boom imobiliário), tenham 
contribuído para elevar ainda mais o preço da terra. Observa-se que prevalece 
a lógica dos interesses de mercado na produção habitacional, inclusive de 
interesse social. 

Em que pese esse novo cenário, a análise sobre a efetividade das ZEIS em 
Santo André mostra a importância do papel do Estado, não apenas no 
campo da regulação, mas também na produção de HIS, como mostram tanto 
o rápido processo de transferência de propriedade das áreas das ZEIS para 
sua viabilização, a inexistência de áreas privada em ZEIS disponibilizada para 
a produção, quanto à existência apenas de recursos públicos investidos na 
produção.

O objetivo principal deste capítulo foi registrar a história das ZEIS em Santo 
André, entretanto, o estudo não pode deixar de apontar várias perguntas que 
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permanecem sem respostas e que poderiam ser objeto de outras investigações.  
A primeira pergunta relaciona-se com a possibilidade da demarcação de áreas 
como ZEIS determinar um valor diferenciado no mercado ou contribuir 
para conter sua valorização. Em que contextos e condições isso ocorreria? A 
aplicação simultânea de outros instrumentos, como o PEUC, faria diferença? 
A tipologia de cidade e quantidade de terras delimitadas frente ao estoque de 
terras disponíveis seriam aspectos definidores da eficácia do instrumento? 

Vale ressaltar que a história das ZEIS em Santo André inicia-se em 1991, 
mas ainda é recente a aplicação do Plano Diretor Participativo – Lei nº 8.696, 
de 17 de dezembro de 2004 (SANTO ANDRÉ, 2012e) – e é curto o espaço 
de tempo de aplicação do instrumento que também coincide com período 
inicial da retomada do investimento no setor habitacional e aquecimento 
do mercado imobiliário.  Muitas respostas só poderão ser obtidas por meio 
da observação no tempo. É necessário acompanhar o comportamento do 
preço dos terrenos demarcados como ZEIS e, assim, aprofundar o estudo 
sobre a atuação do Estado e do setor construtivo.
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PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS: 
UM INSTRUMENTO (AINDA) EM CONSTRUÇÃO 

Fernando Guilherme Bruno Filho
Rosana Denaldi 

Introdução 

Cerca de 80 % da população brasileira mora em áreas urbanas. O 
crescimento da população foi acompanhado do agravamento dos problemas 
urbanos e ambientais assim como das desigualdades socioespaciais.  A 
precariedade das condições de habitação de grande parcela da população é 
uma expressão desta desigualdade. O estudo “Assentamentos precários no 
Brasil urbano”, realizado pelo Centro de Estudos da Metrópole do Centro 
Brasileiro de Análise e Planejamento- (CEBRAP) para o Ministério das 
Cidades, apontou que existem cerca três milhões de domicílios em favelas 
(assentamentos precários e setores subnormais) no Brasil.

A favela, assim como os loteamentos clandestinos e cortiços, são 
alternativas encontradas pela população excluída do mercado imobiliário 
legal. Essa população é levada a ocupar as áreas desprezadas pelo mercado 
ou onde a construção é vedada, como nas áreas lindeiras a rios e córregos, 
reservas de loteamentos para uso institucional ou área verde, ou, ainda, de 
grande importância ambiental, como as Áreas de Proteção e Recuperação 
de Mananciais (APRMs), florestas e mangues.1 Para Maricato (2001, p.39) 

1. Maricato (2001) aponta que a “favelização” das cidades está relacionada com as características 
excludentes do mercado imobiliário formal e com a “urbanização desigual” da metrópole, relacionada 
com as características históricas do desenvolvimento do capitalismo nos países periféricos, identificadas 
como “desenvolvimento desigual e combinado”. 
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“O processo de urbanização se apresenta como uma máquina de produzir 
favelas e agredir o meio ambiente.”

Enquanto novos perímetros urbanos são criados e áreas de interesse 
ambiental são ocupadas, persistem, na maioria das cidades, áreas vazias 
e subutilizadas. Grande parte das cidades brasileiras apresenta em seu 
perímetro urbano espaços vazios, contíguos ou não, e que não cumprem 
função social, ainda que ambiental (mata nativa, por exemplo) ou 
econômica (agricultura urbana, dentre outras), com percentuais, por vezes, 
elevadíssimos em relação ao solo urbano verdadeiramente edificado. A 
maioria desses “vazios urbanos” - glebas, mas também lotes de grandes 
dimensões - é reserva especulativa. 

O adensamento deste perímetro urbano, quando dotado de infraestrutura 
adequada, é mecanismo estratégico para preservar ou recuperar o meio 
ambiente e diminuir as desigualdades socioespaciais. Para tanto a legislação 
urbanística deveria possibilitar a ampliação da oferta de terra urbanizada 
em seus limites e inibir a retenção especulativa de terrenos. Entretanto, no 
contexto histórico brasileiro, a legislação foi instrumento da construção de 
cidades desiguais. Os Planos Diretores e as leis a eles relacionadas passaram 
ao largo da “cidade real” e ignoraram as condições e necessidades da grande 
maioria da população. Villaça (1999) aponta que o planejamento urbano, 
na figura do Plano Diretor, acabou tendo uma forte carga ideológica, e 
que no Brasil os Planos Diretores não são aplicados, restringindo-se ao 
discurso. Assim, os instrumentos urbanísticos serviram aos interesses da 
classe dominante e do mercado imobiliário.2 

A Constituição de 1988 e o Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257 de 
10 de julho de 2001 (BRASIL, 2012c), abriram a expectativa de mudanças 
no rumo das políticas urbanas e práticas de gestão. O aprimoramento do 
arcabouço jurídico cria, assim, condições para incorporar a função social 
da propriedade urbana na legislação e no planejamento urbano. Surge, 
desse modo, a expectativa de um novo rumo para políticas urbanas, 
mas também, indagações relacionadas ao seu real potencial de alavancar 
mudanças no quadro da formação brasileira desigual. 3

2. Sobre o tema legislação, arbitrariedade e segregação ver Maricato (1996; 2001). 
3. Ferreira (2009; p.12) lembra que as cidades brasileiras refletem espacialmente os desajustes históricos 
e estruturais da sociedade que estão relacionados às formas peculiares de formação nacional dependente 
e do subdesenvolvimento.  
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Um dos principais instrumentos previstos no Estatuto da Cidade 
para fazer cumprir a função social da propriedade imóvel urbana é o 
Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios (PEUC). Segundo 
critérios estabelecidos no Plano Diretor, ou legislação complementar, o 
município pode notificar o proprietário de terrenos vazios e subutilizados 
para apresentação de proposta de utilização em um determinado tempo. 
Caso ele não cumpra os prazos de apresentação de projetos e execução de 
obras, aplica-se o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) Progressivo 
no tempo, instrumento tributário que trata do aumento da alíquota, ano a 
ano, pelo prazo de cinco anos consecutivos. Por fim, permanecendo inerte 
o proprietário, é possível a desapropriação com o pagamento de títulos da 
dívida pública.

A aplicação dos princípios e instrumentos previstos no Estatuto depende 
da sua incorporação aos Planos Diretores (revisão ou elaboração). Desse 
modo, os Planos podem ganhar contornos variados dependendo das 
políticas municipais, correlação de forças no âmbito municipal, das diversas 
interpretações de conceitos e das possibilidades de aplicação pelo Poder 
Executivo local. 

Está presente no discurso oficial de diversos governos municipais, a defesa 
desses instrumentos. Muitos Planos Diretores elaborados ou aprovados 
previram a aplicação de instrumentos como PEUC, mas poucos, de fato, 
iniciaram sua aplicação. São ainda esparsos os estudos e mesmo as notas 
ou remissões à implantação do instrumento.4 Isso dificulta aprofundar 
o estudo e pesquisa sobre os potenciais e limitações de sua aplicação. 
Podemos afirmar que ainda conhecemos pouco sobre as possibilidades de 
sua aplicação, metodologia, resultados, limitações jurídicas. 

Neste capítulo, apresentaremos o caso de Santo André, município da Região 
Metropolitana de São Paulo, que iniciou a notificação de áreas vazias 
e subutilizadas em 2006 e, para tanto, estabeleceu específicos critérios e 

4. A pesquisa realizada por meio de convênio firmado entre o Ministério das Cidades (Secretaria de 
Programas Urbanos) e o Conselho Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) 
apontou que o PEUC, até agosto de 2007, foi previsto por cerca de 62% dos Planos Diretores aprovados 
ou em fase de discussão (naquele momento) nas Câmaras de Vereadores em cada município obrigado 
a aprová-lo. A referida pesquisa não trata da aplicação do instrumento e aponta que  propostas como 
“limitar a expansão urbana”, “combater os vazios urbanos” e “aumentar a oferta de terras”, três dos 
principais problemas a serem combatidos com a o uso do PEUC, são preocupação de não mais do que 
16,6%  desses municipios. (BRASIL, 2009) 
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procedimentos na regulamentação e aplicação do referido instrumento. Até 
o final de 2008, haviam sido notificados os proprietários de cerca de 26% 
do total selecionado, sendo que desses aproximadamente 65%, localizados 
no Eixo Tamanduathey. 

O regime de monitoramento, aplicado no período de 2006 a 2008, 
permitiu identificar entraves como a questão da segurança jurídica, as 
dificuldades relacionadas com as questões de titularidade e averbação, 
a governabilidade dos atores locais e dificuldades como a combinação 
da obrigação de parcelar e edificar áreas com zoneamentos restritivos. A 
experiência também permite debater a fragilidade do pacto construído 
para aplicação do instrumento no período de elaboração e aprovação do 
Plano Diretor, bem como inferir diversas questões que podem ser comuns 
à política urbana de qualquer outro município que venha a lançar mão do 
instrumento. Nesse sentido, o registro da experiência de Santo André, 
embora recente e interrompida, torna-se importante em função de seu 
pioneirismo e contribui com o debate sobre a aplicação dos instrumentos 
previstos no Estatuto da Cidade.

1. O Estatuto da Cidade e o Parcelamento, Edificação e Utilização 
Compulsários (PEUC) 

O instrumento denominado Parcelamento, Edificação e Utilização 
Compulsórios (PEUC) tem estreita relação com o princípio da função 
social da propriedade imóvel urbana e, é nesse contexto que deve ser 
considerado, regulado e implementado. Isso não significa que cumprir a 
função social da propriedade imóvel urbana é apenas parcelar, edificar ou 
dar-lhe um uso, mas sim que a subutilização (em sentido amplo) afronta de 
maneira especialmente grave o princípio e sua concretização. 

O PEUC e seus sucedâneos – o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 
Progressivo no tempo e a desapropriação com pagamento em títulos – 
estão constituídos como regra pela Constituição Federal, em seu parágrafo 
4º do artigo 182. Entretanto, na prática, tanto a lei nacional destinada a 
veicular normas gerais de política urbana, quanto à lei federal destinada 
a dar eficácia plena ao instrumento do parcelamento, edificação e uso 
compulsórios só vigoram a partir da edição da Lei nº 10.257/2001 (BRASIL, 
2012c), o “Estatuto da Cidade”. 
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O Estatuto da Cidade, em seus artigos 5º e 6º, estabelece prazos, condições 
e garantias para que o Município exija o cumprimento da função social 
daqueles imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados. E o faz de 
maneira sucinta, como convém a uma norma geral, uniformizando aquilo 
que é comum às administrações locais, mas deixando para a legislação 
municipal (Plano Diretor à frente) a tarefa de definir concretamente as 
situações de cabimento. Assim, se a definição de não edificado é meramente 
gramatical (terreno sem qualquer construção), a condição de subutilizado 
será estabelecida a partir de critérios locais, os quais, inclusive, podem 
variar para cada região do perímetro urbano de cada município. Por outro 
lado, a não utilização5 fica a inteiro critério da legislação municipal, dentro 
de certa margem de razoabilidade.

Ainda que repita a referência à “lei específica” como veículo do instrumento, 
a exemplo do que consta no próprio artigo 182 da Constituição Federal, 
esta deve ser lida como “lei” em seu sentido substancial, e não material. 
Em outras palavras, é preciso que se respeite o princípio da legalidade 
no estabelecimento da obrigação, fazendo com os elementos principais 
que permitam definir sentido e alcance da norma estejam submetidos ao 
processo legislativo, neste caso, da Câmara de Vereadores. Nada obsta, 
portanto, que tais definições estejam todas contidas no próprio Plano 
Diretor, o que tornaria, a partir de sua promulgação, autoaplicável, no 
contexto local, a exigibilidade de que se dê ao solo urbano um uso (FPFL, 
2006).

Vale ressaltar que não se pode considerar correta a interpretação de que a 
adoção do PEUC é uma faculdade. Aparentemente, e por uma interpretação 
unicamente gramatical, a adoção do PEUC representaria uma “faculdade”, 
cabendo a cada Município, no âmbito de seu Plano Diretor e respectiva 
legislação urbanística, exercer uma opção, para fazê-lo ou não. Por um 
lado, dar ao imóvel urbano uma função social é condição de legitimidade 
da propriedade. Por outro lado, este imóvel deve conter um uso que “atenda 
às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no Plano 
Diretor” (conforme o parágrafo 2º, do artigo 182 da Constituição Federal). 
O exercício da autonomia municipal se expressa através de um poder-
dever, significando que, dado um poder, ele obrigatoriamente deve ser 

5. Anote-se a posição de Pinto (2002, p. 132 e ss.) no sentido de que, na verdade, a “não utilização” 
seria gênero, do qual “não parcelamento” e “não edificação” seriam espécies. Apenas estas duas últimas 
situações, portanto, seriam passíveis de regulação pelos municípios.
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exercido, quando necessário, em especial se relacionado à concretização 
dos direitos fundamentais. Em outras palavras, se presentes as condições 
objetivas, vale dizer os efeitos perniciosos da retenção especulativa, tal 
“faculdade”, portanto, implica apenas em definir elementos específicos 
de cada município –dimensões dos terrenos obrigados à edificação ou 
parcelamento, localização, procedimentos, etc. – buscando modular o uso 
do instrumento a fim de que ele atinja seu propósito e não negá-lo.

Por fim, e reforçando a ideia de estabelecimento do PEUC como dever, 
e não faculdade em sentido estrito, o artigo 42, inciso I, do Estatuto da 
Cidade, determina que, do conteúdo mínimo do Plano Diretor deva 
constar a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o PEUC, 
obrigatoriamente considerando a existência de infraestrutura e de demanda 
para utilização. Determina, assim, que a exigibilidade do PEUC dialogue 
com as peculiaridades e características do processo de urbanização de cada 
município e região.6

2. PEUC: o caso de Santo André

O PEUC foi instituído no Município de Santo André pelo Plano Diretor 
Participativo – Lei nº 8.696, de 17 de dezembro de 2004 (SANTO 
ANDRÉ, 2012b) – o qual estabeleceu os princípios e instrumentos da 
política urbana. Esse Plano dividiu o território em duas Macrozonas: a 
Urbana, correspondendo à porção urbanizada, e a de Proteção Ambiental, 
correspondendo às Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais 
(APRM). A Macrozona Urbana, por sua vez subdivide-se em quatro zonas: 
de Qualificação Urbana, de Recuperação Urbana, de Reestruturação Urbana 
e a Exclusivamente Industrial.

A Zona de Qualificação Urbana (ZQU) caracteriza-se por ter a infraestrutura 
consolidada. A Zona de Recuperação Urbana (ZRU) corresponde à porção 

6. A Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009 (BRASIL, 2012d), recém-promulgada, que dispõe 
sobre o programa “Minha casa, Minha Vida”, voltado ao provimento habitacional, mas também à 
regularização fundiária sustentável, aponta alguns os critérios para definição dos beneficiários, dentre 
eles “a implementação pelos Municípios dos instrumentos da Lei no 10.257/2001 (2012c), voltados ao 
controle da retenção das áreas urbanas em ociosidade” (artrigo 3º, inciso III). Porém, não há notícias, até 
o momento, de regulamentação desse princípio, em qualquer um dos diplomas normativos (decretos, 
portarias, resoluções etc.) que decorrem da citada Lei 11.977/2009 (BRASIL, 2012d).
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sul da Macrozona Urbana e apresenta uso predominantemente residencial, 
com alta densidade populacional, carência de infraestrutura e equipamentos 
públicos e alta incidência de loteamentos irregulares e núcleos de favelas.

A Zona de Reestruturação Urbana – (ZRU) corresponde ao eixo da Avenida 
dos Estados, Rio Tamanduateí e a antiga Estrada de Ferro Santos-Jundiaí 
e quadras lindeiras, cortando a Macrozona Urbana no sentido Norte-
Sudeste (NO-SE), correspondendo, em linhas gerais, ao denominado 
“Eixo Tamanduatehy”. Caracteriza-se pela presença de grandes áreas, parte 
considerável delas subutilizadas, não utilizadas e mesmo não edificadas. 

O Plano Diretor Participativo definiu que o PEUC deve ser aplicado sobre 
“solo urbano não edificado” existente no perímetro urbano. Definiu ainda 
como “solo urbano não edificado” aqueles terrenos e glebas com área igual 
ou superior a mil metros quadrados, localizados nas Macrozona Urbana, 
quando o coeficiente de aproveitamento (CA) utilizado for igual a zero. 
Por outro lado, conceituou como “solo urbano subutilizado” os terrenos e 
glebas com área igual ou superior a mil metros quadrados, localizados na 
Macrozona Urbana e com o CA menor que o mínimo definido para a zona 
onde se situam - CA mínimo de 0,2 para as Zonas de Qualificação (ZQ) e 
de Recuperação Urbana (ZREU) e de 0,4 para a Zona de Reestruturação 
Urbana (ZRU). Por fim, determinou que fosse considerado “solo urbano 
não utilizado” todo tipo de edificação que estivesse comprovadamente 
desocupada há mais de dois anos, ressalvados os casos dos imóveis 
integrantes de massa falida.

Repetindo a fórmula do Estatuto da Cidade, o Plano estipula o prazo de um 
ano, a partir da notificação, para que o proprietário apresente um projeto 
de edificação, e de dois anos, a partir da aprovação daquele projeto, para 
iniciar as obras respectivas. Também admite, no caso dos empreendimentos 
de grande porte, a execução por etapas. O Plano Diretor Participativo 
estabelece ainda que ficam excluídos desta obrigação os terrenos (i) 
utilizados para instalação de atividades econômicas que não necessitem de 
edificações para exercer suas finalidades, (ii) que exerçam função ambiental 
essencial, tecnicamente comprovada pelo órgão municipal competente, (iii) 
de interesse do patrimônio cultural ou ambiental,(iv) ocupados por clubes 
ou associações de classe, e por fim, (v) de propriedade de cooperativas 
habitacionais.

O Decreto 15.379, de 15 de maio de 2006 (SANTO ANDRÉ, 2012c), 
regulamentou os artigos 116 e 117 do Plano Diretor, identificando 
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hipóteses de atividades econômicas que não necessitam de edificação 
(dutos, linhas de transmissão, atividades acessórias como estacionamentos 
etc.). Determinou, ainda, os critérios para a identificação de áreas de 
interesse ambiental que seriam excluídos da notificação, além de outros 
procedimentos necessários a tornar exigível a obrigação de parcelar ou 
edificar os imóveis abrangidos pelo instrumento.

2.1 Procedimento de identificação e notificação dos proprietários7

A primeira etapa para implementação do PEUC consistiu na elaboração de 
listagem de imóveis situados na Macrozona Urbana que se enquadravam 
nos critérios estabelecidos no Artigo 116 do Plano Diretor Participativo, 
combinada com a regulamentação dada pelo Decreto 15.379/2006 (SANTO 
ANDRÉ, 2012c)8.

As informações necessárias à elaboração da listagem foram extraídas do 
banco de dados do Município (BDM), onde constam as áreas construídas 
(licenciadas ou objeto de recadastramento para fins tributários) dos 
imóveis, o que possibilitou o cálculo do coeficiente de aproveitamento 
(CA) efetivamente implantado em cada um e, consequentemente, o 
enquadramento na condição de passíveis de exigibilidade quanto ao 
parcelamento ou edificação compulsórios.

Para aferir a situação individual dos imóveis, foi instaurado um processo 
administrativo versando respectivamente sobre cada um deles. Assim, todas 
as informações já existentes e que pudessem dar um quadro acerca de sua 
situação (ou enquadramento nos critérios excludentes adotados pelo Plano 
Diretor, ou ocupação já identificada, mas não licenciada, como os núcleos 
de favelas declarados como Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS) 
foram coligidas, a fim de compor o quadro final daqueles proprietários que 
seriam efetivamente notificados.

7. Dados fornecidos pela Prefeitura de Santo André em setembro de 2008.
8. Como de depreende, a aplicação se deu, inicialmente, pelos imóveis não edificados e subutilizados, 
postergando a exigibilidade em relação àqueles não utilizados, em relação aos quais há necessidade 
de outros elementos, em especial a formação de bancos de dados próprios, diligências, importação de 
informações de concessionárias de serviços públicos etc.
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Considerando que a análise sistemática do artigo 5° do Estatuto da Cidade 
não exige o licenciamento como critério de aferir a não edificação9 optou-
se por vistoriar e identificar em campo as situações de subutilização e 
utilização de grande parte dos lotes. 

O levantamento realizado (BDM e vistoria) apontou que no município 
existiam 885 lotes (ou glebas) maiores que mil metros quadrados 
resultando em cerca de 11 milhões de metros quadrados. Dentre esses, 
245 lotes (ou glebas), somando aproximadamente 4,5 milhões de metros 
quadrados e correspondendo a 41% deste total, deveriam ser excluídos 
por enquadrarem-se como áreas não notificáveis de acordo com Plano e 
o decreto. 

Como mencionado, as características das áreas notificáveis diferenciam-se 
de uma zona para outra. Assim, a Zona de Qualificação Urbana concentrava 
um número maior de vazios, porém, em sua maioria com área menor que 
5 mil metros quadrados. Por outro lado, nas Zonas de Recuperação Urbana 
e de Reestruturação Urbana (esta com quase 50% do total de área não 
edificada) encontravam-se a maioria dos grandes vazios urbanos (áreas 
com mais de 20 mil metros quadrados). Cabe ressaltar que apenas 31 lotes 
notificáveis, ou 4,46% do total, correspondiam a 57% do volume de áreas 
subutilizadas ou não edificadas.    

Considerou-se que o mercado imobiliário regional não conseguiria 
absorver, num mesmo momento, esse volume de terrenos, fosse para 
parcelamento ou edificação, para o uso residencial ou não residencial. 
Entendeu-se então como mais prudente e adequado o escalonamento, no 
tempo, das notificações.

Para estabelecer tal escalonamento as áreas notificáveis foram agrupadas por 
zona, tamanho e CA. Optou-se por iniciar a notificação em toda Macrozona 
Urbana e por priorizar as glebas maiores e com coeficiente menor de 
aproveitamento, levando também em consideração as características das 
zonas.

Definiram-se, assim, três etapas de notificações, sendo que todas as áreas 
deveriam ser notificadas até 2015, período que coincide com a revisão 
do Plano Diretor Participativo, 10 anos após sua aprovação – momento, 

9. Essa possibilidade constava no Estatuto da Cidade como aprovado pelo Congresso Nacional, mas foi 
vetada pelo então Presidente da República.
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portanto, em que a eficácia do instrumento será obrigatoriamente objeto 
de análise do conjunto da sociedade local.

Na primeira etapa seriam notificados 80 lotes, correspondendo a 57% dos 
vazios até 2008. Vale ressaltar que 21 lotes que correspondem a 43,25% 
do total da área notificável na primeira etapa estavam localizados na área 
do Eixo Tamanduatehy (Zona de Reestruturação Urbana).  O quadro 1 
apresenta o critério e escalonamento adotado.

Quadro 1: Lotes notificáveis - critérios de classificação
por etapa de notificação

ETAPAS ZONA
LOTES ÁREA CORRESPONDENTE

n.º % m2 %

1ª ETAPA
ATÉ 2008

ZQU
lotes com área > 5.000m² e  CA  entre 0 e 0.10

45 56,25 735.551,40 19,70

ZREU
lotes com área > 20.000m² e  CA  entre 0 e 0.10

14 17,50 1.380075,64 37,03

ZRU
lotes com área > 10.000m² e  CA  entre 0 e 0.10

21 26,25 1.611.331,00 43,25

TOTAL 80 100,00% 3.726.958,04 100,00%

2ª ETAPA
ATÉ 2010

ZQU
lotes com área > 5.000m² e  CA  entre 0.11 e 0.20

13 13,50 126.588,10 7,07

ZREU
lotes com área > 5.000m² e  CA  entre 0.11 e 0.40

69 72,00 1.555.633,85 86,90

ZRU
lotes com área > 5.000m² e  CA  entre 0.11 e 0.20

14 14,50 107.868,00 6,03

TOTAL 96 100,00% 1.790.089,95 100,00%

3ª ETAPA
ATÉ 2015

ZQU
lotes com área  ≤ 5.000m² e  CA  entre 0 e 0.20

331 71,60 617.132,51 62,20

ZREU
lotes com área  ≤ 5.000m² e  CA  entre 0 e 0.40

84 18,20 209.666,16 24,50

ZRU
lotes com área  ≤ 5.000m² e  CA  entre 0 e 0.20

47 10,20 105.109,00 11,30

TOTAL 462 100,00% 931.907,67 100,00%

TOTAL GERAL 638 lotes 6.448.955,66 m²

ZQU - zona de qualificação urbana
ZREU - zona de reestruturação urbana
ZRU -  zona de recuperação urbana

Fonte: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E PROJETOS URBANOS – DDPU / Prefeitura 
de Santo André (2008)
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Figura 1: Eixo Tamanduathey: Áreas notificáveis para Parcelamento
e Edificação e Urbanização Compulsórias (PEUC) 

Fonte: Prefeitura de Santo André, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (2006)

Elaboração: Prefeitura de Santo André (2008)
Zona de Reestruturação Urbana (ZREU);
Zona de Recuperação Urbana (ZRU);
Zona de Qualificação Urbana (ZQU);
1ª Etapa de notificação;
2ª etapa de notificação;
3ª Etapa de notificação
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2.2 Resultados alcançados até 2008

Regulamentado o instrumento e, subsequentemente, estabelecida a 
estratégia de notificação, o Município adotou, ainda, um regime de 
monitoramento que visava a esclarecer e orientar os proprietários, colhendo 
suas impressões sobre os fatores que definiram a não utilização, sempre 
no sentido de induzir ao cumprimento da obrigação. Para tanto, foram 
destacados e capacitados servidores que acompanharam as discussões do 
Plano Diretor e tinham (ou adquiriram) uma visão sistêmica da ocupação 
do solo no Município e dos novos instrumentos trazidos pela legislação 
urbanística aprovada.

O perfil dos proprietários notificados na primeira etapa esta relacionado 
com as características das áreas notificadas, em especial quanto (i) ao 
volume de passivos fiscais, tributários ou decorrentes de multas, em parte 
litigados judicialmente ou administrativamente e (ii) ao descolamento da 
atividade produtiva – da construção civil, indústria, comércio etc. – e mesmo 
da residência no Município, redundando em clara desinformação quanto 
aos processos mais recentes de expansão, adensamento e transformação da 
malha urbana. Neste último caso, importa ressaltar que não raro a instância 
de decisão acerca do imóvel (sua manutenção ou disponibilização) situava-
se em outros estados e até mesmo fora do país! 

A repercussão deste “approach” em relação aos proprietários mostrou-se 
aquém do desejado. Foram atendidos, por vezes, em mais de uma ocasião, 
34 proprietários, sendo que a grande maioria não adotou, até o final de 2008, 
condutas claras de elaboração e apresentação de projetos de parcelamento 
ou edificação, como seria de se esperar. Por outro lado, os proprietários 
de quatro imóveis (totalizando 250.588 metros quadrados) solicitaram a 
instauração de consórcio imobiliário, os quais permanecem sob análise por 
parte da administração pública até o momento.

Nota-se que, em dois casos, os proprietários notificados buscaram resolver 
outros passivos, em especial os de cunho fiscal. Assim, promoveram junto 
à administração pública a quitação dos débitos via dação em pagamento 
de seus imóveis (em um deles tratava-se de fração do terreno), conforme 
autorizado pela Lei Complementar Federal nº 104, de 10 de janeiro de 2001 
(BRASIL, 2012b) e, no caso de Santo André, pela Lei Municipal nº 8.155, 
de 28 de dezembro de 2000 (SANTO ANDRÉ, 2012a). Nesta operação, a 
administração pública recebe uma parte do imóvel – o quanto baste para 
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quitação dos débitos. Em contrapartida, e na perspectiva do mercado 
imobiliário, o proprietário permanece com o remanescente totalmente livre 
de ônus fiscais, o que facilita enormemente a alienação ou incorporação 
imobiliária. Nesses dois casos, a área recebida pela administração municipal 
foi destinada à Habitação de Interesse Social (HIS).

Outros proprietários questionaram a aplicação da obrigação de parcelar ou 
edificar de forma combinada com a aplicação de zoneamento restritivo, 
especificamente as Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS). Vale lembrar 
que o Plano Diretor Participativo de Santo André define que tais ZEIS 
devem ser destinadas à população com renda familiar igual ou inferior a 
três salários mínimos e que as unidades habitacionais devem ser produzidas 
pelo setor público ou com a indicação de demanda aprovada por este. 

Até novembro de 2007, a prefeitura já havia atingido cerca de 50% dos 
imóveis enquadrados na primeira etapa. Foram notificados 45 lotes que 
correspondem a cerca de 1,7 milhão de metros quadrados, sendo que 14 
desses (1,1 milhão de metros quadrados) estavam localizados na Zona 
de Reestruturação Urbana (ZRU). Foram notificados 12 lotes (ou glebas) 
demarcados no Plano Diretor Participativo como ZEIS e que correspondiam 
a cerca de 650 mil metros quadrados, sendo que sete desses lotes eram ZEIS 
(ou 530 mil metros quadrados) localizados na área da ZRU.

Porém, no marco de dezembro de 2008, o processo de notificação 
dos proprietários ficou abaixo do planejado, ora por falta de estrutura 
administrativa apta a dar-lhe respaldo, ora ainda por contingências naturais 
à implementação do instrumento, como (i) dados cadastrais desatualizados, 
a exemplo do endereço e titularidade dos imóveis, (ii) constatação in loco 
de edificações não licenciadas10. 

Com efeito, a administração pública chegou a antecipar a notificação de 
algumas áreas que constavam na segunda etapa e, ainda assim, apenas os 
proprietários de 54 lotes passaram por tal procedimento. 

Ainda maior, era, também em dezembro de 2008, a defasagem das 
averbações – não mais que 16 – efetivadas junto aos cartórios de registros 
de imóveis, nas matrículas respectivas. A exigência da averbação, 

10. O Estatuto da Cidade, conforme aprovado no Congresso Nacional, previa a possibilidade de 
considerar como subutilizado o imóvel “utilizado em desacordo com a legislação urbanística e 
ambiental” (art. 5º, parágrafo 1º, inciso II). Tal dispositivo foi vetado pelo presidente da república e 
mantido pelo Congresso.
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tornando pública a condição do imóvel como subutilizado, busca, de 
forma imediata, a segurança jurídica dos adquirentes, em função do ônus 
que decorre da notificação. Porém, em um primeiro momento, também 
atende aos princípios que regem a administração pública, em especial o 
da publicidade. Esses devem ser instrumentalizados de maneira concreta 
e não apenas formal. Assim, é extremamente temerário tal descompasso, 
não sendo impossível que alguém venha a adquirir um imóvel notificado 
sem a correspondente averbação e, em função disso, alegue danos materiais 
indenizáveis por parte da administração pública.

Há indícios de que a aplicação desse instrumento foi interrompida em 
2009, momento que coincide com a alternância de governo. Portanto, 
ainda não é possível conhecer o destino da aplicação de tal instrumento na 
cidade de Santo André, tanto no que se refere à continuação do processo 
de notificação como no que se refere ao cumprimento da lei nas áreas 
notificadas até o final de 2008. 

4. Lições extraídas da experiência de Santo André

O PEUC é um instrumento ainda em construção, não incorporado 
efetivamente às políticas públicas locais, e objeto de intensas discussões no 
campo jurídico. A incipiente experiência de Santo André permite apontar 
algumas recomendações: 

a) Atenção às peculiaridades locais (cidade e região) 
 O contexto urbano e econômico de cada município, ou mesmo 

região, deve ser ponderado ao instituir e regulamentar o 
instrumento, tendo em vista ora a localização, ora as dimensões 
mínimas de lotes e glebas considerados, inclusive combinando 
tais dois fatores, tendo sempre em mira as estratégias do Plano – 
por exemplo, admitindo lotes maiores isentos da notificação em 
porções da cidade propícias à ocupação pela indústria, comércio 
atacadista ou com fragilidades ambientais etc. O mesmo vale para 
a ideia de notificações por etapas. 

b) Diversos lotes sob a titularidade de um mesmo proprietário e 
igualmente não edificados
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 Não há óbices, quer urbanísticos, quer jurídicos, em reunir-se 
certo número de lotes – inda que abaixo da metragem mínima – 
de um mesmo titular/proprietário, e, sobre eles, fazer igualmente 
incidir a notificação. De fato, o parcelamento anterior não elide 
a conduta de retenção especulativa; ao contrário, e se esta assim 
caracterizar-se, constitui mero aspecto formal, com efeitos 
igualmente danosos à oferta de terra urbanizada para edificação.

c) Imóveis que cumprem a função social sem que estejam edificados 
acima do coeficiente mínimo ou parcelados 

 Por vezes, dar uma função social à propriedade pode não estar 
associada à edificação e cabe ao Plano Diretor (ou à lei específica) 
enfrentar essa questão, considerando, dentre outras:
– a relevância ambiental, com a presença de vegetação significativa, 

ou a impossibilidade de edificação por conta das condições do 
solo. Um eventual impasse, porém, pode surgir na situação de 
áreas classificadas como Áreas de Preservação Permanente 
(APP) ao longo de córregos, topo de morro etc., conforme 
disposições do Código Florestal (Lei Federal nº 4.771, de 15 
de setembro de 1965) (BRASIL, 2012a) – ou em outras, onde a 
vegetação já foi retirada. Assim, deve o Município condicionar 
a isenção da notificação (ou a não contabilização para fins de 
metragem mínima) à condição ambiental efetiva e não apenas 
desejada ou legalmente prevista;

– a relevância paisagística, história ou arquitetônica, onde 
vale o mesmo raciocínio acima, podendo ou não o bem ser 
tombado, mas devendo o Plano Diretor (eventualmente à lei 
específica) anotar as características que se pretende preservar, 
no interesse da memória ou da cultura;

– as atividades econômicas ou institucionais que não demandam 
edificações, como, por exemplo dutos, linhas de transmissão, 
fornos, depósitos, estacionamentos de veículos, campos de 
prática esportiva, piscinas etc. A fim de coibir fraudes contra a 
aplicação do instrumento, é conveniente que o Plano Diretor 
estabeleça limites máximos ao exercício de algumas destas 
atividades, quando pertinente.

d) Fraudes visando descaracterizar a não utilização.
 Não são poucas as condutas que, claramente, podem ser adotadas 

pelos proprietários a fim de descaracterizar seus imóveis como não 
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utilizados e a mais óbvia parece-nos ser o desmembramento, de 
forma que os lotes resultantes posicionem-se abaixo da metragem 
mínima. Neste caso, é possível, dentro de sua competência, que 
o município exija, minimamente, a reserva e doação de áreas 
públicas para o parcelamento.

e) Propriedade pública ou de ente público
 A situação de imóveis públicos ou de entes da administração 

pública (fundações, autarquias, etc.) que permanecem por 
longos períodos de tempo não edificados ou subutilizados 
deve ser enfrentada de outras maneiras, que não a notificação 
(eventualmente a Ação Popular ou mesmo a Ação Civil Pública). 
À medida que constituem patrimônio público, é preciso que 
haja um horizonte, no planejamento administrativo, para a 
utilização dos imóveis. Mas também podem configurar-se 
diversas situações, pertinentes aos proprietários privados (massa 
falida, espólio, associações comunitárias ou filantrópicas, dentre 
outros), nas quais o impulso político e social seja o de não 
aplicar o instituto. Porém, não há, quer na Constituição Federal, 
quer no Estatuto da Cidade, guarida para o estabelecimento 
de diferenciações. Eventualmente, é possível adiar o início dos 
prazos para cumprimento da obrigação.

f) O consórcio imobiliário como opção do Poder Público
 A celebração de contrato de consórcio imobiliário (previsto no 

artigo 46 do Estatuto da Cidade), quando assim pretendido pelo 
proprietário, é uma opção do Poder Público, o qual, porém, deve 
prever em seu planejamento financeiro (Plano Plurianual, Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária) os recursos 
necessários, além de prover licitação pública, quando houver 
mais de uma proposta adequada.

g) A questão do imóvel edificado, mas não utilizado
 Uma grande dificuldade que não foi superada no caso de Santo 

André refere-se à definição e aferição da não utilização em 
sentido estrito, que parece ser um dos desafios do legislador local 
e das administrações municipais, posto que se tratam de imóveis 
parcelados ou edificados, mas não utilizado para as finalidades 
que atendam à sua função social. Nesse universo, pode o Plano 
Diretor incluir desde grandes edificações, como indústrias e 
galpões, mas até mesmo unidades habitacionais verticalizadas. 
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Um critério possível é a efetiva utilização, durante certo período, 
dos serviços públicos, como água, luz e coleta de lixo, os quais, 
combinados com vistorias periódicas, podem permitir inferir o 
abandono do imóvel11. Ainda assim, o mesmo imóvel pode trafegar 
em curtos períodos de tempo da utilização à não utilização, como 
usualmente ocorre com unidades disponibilizadas no mercado de 
locação imobiliária. De qualquer forma, eventuais dificuldades 
na aferição não são, por si, impedimentos à exigibilidade da 
utilização do imóvel.

5. Questões para debate

Uma primeira questão relaciona-se com a eficiência do instrumento, ainda 
pouco experimentado para promover a utilização ou disponibilização 
dos vazios urbanos a curto ou médio prazo.  A utilização de tais vazios 
depende também de fatores que não estão na governabilidade dos atores 
locais. A produção de habitação social para população de menor renda, 
por exemplo, depende de financiamento altamente subsidiado e em larga 
escala e, portanto, vincula-se à implantação da Política e Sistema Nacional 
de Habitação. De outro lado, a dinâmica dos investimentos do setor 
industrial e correlatos (logística e demais prestação de serviços industriais) 
dependem também de condicionantes macroeconômicas, assim como em 
cada cidade e região há especificidades ainda no que tange à dinâmica 
imobiliária. Outros fatores, como a falta de agilidade no licenciamento, 
problemas fundiários de ordem jurídica, dificuldades para a obtenção de 
financiamentos ou para aportar capital, podem ser obstáculos a permitir 
que o adensamento pretendido daqueles vazios deem-se com a velocidade 
desejada. 

Para lidar com tais indefinições, o governo municipal poderá encontrar 
alternativas, como estabelecer prazos maiores para cumprimento da 
obrigação ou escalonar as notificações. A definição de prazos maiores pode 
postergar para o futuro efeitos que já poderiam ser percebidos tão logo o 
arcabouço legal exigível estivesse disponível. A solução de escalonamento, 

11. A Ley del Suelo espanhola, a qual contempla também a obrigatoriedade da edificação forçada, 
estabelece situações de demolição obrigatória de imóveis não utilizados. 
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como em Santo André, pode ser uma via adequada, se executada de forma 
transparente e se dialogar com o diagnóstico e estratégia de ação definida 
no Plano Diretor. 

Outra questão a ser debatida é a combinação da obrigação de parcelar 
ou edificar com zoneamentos restritivos. Uma vez estabelecida a 
obrigação de parcelar ou edificar, ela deve ocorrer conforme os usos e 
coeficientes permitidos para a zona onde se situa o imóvel. Quando o 
Plano Diretor, ao mesmo tempo, estabelece um zoneamento restritivo 
(por exemplo, determinando como única opção a edificação de 
Habitação de Interesse Social – HIS – para população com renda até três 
salários mínimos como no caso da ZEIS com HIS em Santo André), há 
o risco de, à medida que combinadas as duas regras, caracterize-se uma 
expressiva perda de conteúdo econômico do imóvel; ou, por outro lado, 
uma resistência fundada em argumentos econômicos. Portanto, ainda 
que não haja vedações constitucionais ou legais à tal concomitância, 
entendemos que deve haver um acompanhamento dessas situações para 
acelerar a ocupação destes vazios em condições minimamente razoáveis 
aos proprietários. 

Vale lembrar que, diferentemente do que aconteceu em outros países 
europeus, estes instrumentos jurídicos institucionais chegam quando 
as cidades brasileiras, principalmente em regiões metropolitanas, como 
Santo André, estão “comprometidas”. Entre outros problemas, já não 
possuem significativo estoque de terras públicas e privadas vazias, 
têm grande parte de suas áreas ambientalmente sensíveis ocupadas 
e deterioradas, apresentam áreas contaminadas e grandes passivos 
ambientais. Não antecipa os problemas urbanos, mas chega a reboque 
desses. 

Por fim, é preciso destacar o desafio de consolidar o instrumento no 
que Villaça (1999) denomina de “esfera política”. Trata-se, no caso desta 
experiência de Santo André, de verificar se o pacto construído com 
diferentes segmentos da sociedade, no período de elaboração e aprovação 
do Plano Diretor, será mantido. A nova condição jurídico-institucional 
dada pela aplicação do Estatuto da Cidade abre perspectivas de um novo 
rumo para as políticas urbanas, pode ser uma ferramenta para contrapor 
a apropriação desigual da cidade, mas não elimina as contradições aqui 
apontadas.  
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PROJETO EIXO TAMANDUATEHY: ORIGEM E TRAJETÓRIA

Claudia Virginia Cabral de Souza
Margareth Matiko Uemura

Introdução

Não por acaso, o Moinho São Jorge foi o local escolhido para o evento 
de lançamento do Projeto Eixo Tamanduatehy. Primeira grande unidade 
moageira do Estado de São Paulo, a indústria, instalada em Santo André 
no início dos anos 50, reside na memória local, naturalmente, como lugar 
de trabalho, mas, além disso, também como um espaço de lazer e glamour. 
Seus acionistas, empresários de prestígio político, que circulavam nos meios 
sociais da época, receberam várias personalidades políticas e artísticas e 
realizaram bailes e atividades festivas no grande salão, conhecido como 
Palácio de Mármore, construído no último andar do edifício junto a um 
jardim suspenso. Espaços e eventos que ficaram na memória da elite 
daquela geração1. 

Situado na área do projeto, às margens da Avenida dos Estados, a escolha 
do Moinho como local para o lançamento do Projeto Eixo Tamanduatehy 
tinha como intenção associá-lo a um período de desenvolvimento e, 
assim, de forma subliminar, fazer com que o Projeto fosse percebido como 
possibilidade de concretização da retomada do crescimento econômico 
com a participação do setor industrial, que passava por grandes mudanças.

1. Sobre a história do Moinho São Jorge, que completou 60 anos em 2011, consultar o site da empresa: 
http://www.moinhosaojorge.com.br/ 
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O evento, realizado em uma noite de abril de 1999, foi amplamente 
divulgado pelos meios de comunicação e nele fizeram-se presentes mais 
de 600 pessoas de diferentes segmentos sociais. O anfitrião, prefeito Celso 
Daniel,2 recebeu os convidados em um ambiente de festa, apresentando 
os arquitetos internacionais e suas ideias para a reconversão do Eixo 
Tamanduatehy.

Na noite seguinte, foi a vez de apresentar o Projeto Eixo Tamanduatehy 
como um projeto de caráter metropolitano, capaz de inserir a cidade de 
Santo André no contexto da metrópole do terciário avançado em que São 
Paulo parecia estar se transformando. Em evento no Museu de Artes de São 
Paulo (MASP), marco simbólico da cidade, ao qual compareceram mais de 
1.500 pessoas, as novas ideias foram colocadas em debate em um ambiente 
profissional e empresarial ampliado e ficaram expostas no museu por 10 
dias. 

Sem dúvida, esses dois eventos faziam parte de uma estratégia de marketing, 
tanto quanto a contratação dos proeminentes arquitetos internacionais – 
Christian de Portzamparc, Eduardo Leira e Joan Busquets – e da consultoria 
associada de Raquel Rolnik e Jordi Borja na concepção e definição das 
estratégias de planejamento e projeto.3 A esses nomes juntaram-se outros 
tantos destacados profissionais brasileiros, além de um articulado trabalho 
de equipe por parte da administração municipal. 

A que se destinava tamanha somatória de esforços, o que a administração 
municipal buscava enfrentar? Quais foram os desdobramentos dessa 
iniciativa? No que resultou o Projeto Eixo Tamanduatehy?

Responder a essas questões constitui o objetivo principal deste capítulo, 
que descreve o que se convencionou chamar Projeto Eixo Tamanduatehy e 
recupera sua evolução no contexto da gestão local.

Feita esta breve introdução, em que nos referimos aos grandes eventos em 
que o Projeto Eixo Tamanduatehy foi apresentado à sociedade em 1999, 

2. Celso Daniel elegeu-se prefeito de Santo André em três oportunidades, dirigindo a cidade nos 
períodos de 1989 a 1992; 1997 a 2000; e 2001 a janeiro de 2002, quando faleceu. No intervalo entre o 
primeiro e o segundo mandatos foi eleito deputado federal atuando no Congresso Nacional em 1995 e 
1996. Engenheiro civil, professor universitário, fundador e militante do Partido dos Trabalhadores, foi 
um grande líder politico na região do ABC, que estudou profundamente e onde atuou desde o início 
da década de 1980.
3. Os projetos e contribuições dos diferentes arquitetos serão tratados adiante.
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voltaremos um pouco no tempo para abordar o quadro de crise econômica 
local e regional e seus efeitos sobre o espaço urbano, em especial na área 
do Projeto, caracterizando física e historicamente o sítio.   Buscamos tratar 
da motivação que deu origem ao Projeto e da forma como ocorreu sua 
concepção, registrando os contatos e as iniciativas preliminares. 

Na seção seguinte tentaremos sintetizar a polêmica que se travou a partir 
da divulgação do referido Projeto, destacando a repercussão nos meios 
acadêmicos e profissionais e os efeitos de tal debate nos rumos do Projeto.

Passaremos, então, a uma descrição analítica das iniciativas do governo 
municipal no sentido de implementar o Projeto: da definição de seu escopo, 
abrangência e ações concretas e das mudanças que foram se processando 
de 1999 a 2008 para concluir com um breve balanço que evidencia as 
realizações e os limites do Projeto Eixo Tamanduatehy.

1. O sítio e a motivação do projeto

Dada sua localização estratégica entre São Paulo e o Porto de Santos, 
acentuada pela passagem da ferrovia, implantada na segunda metade do 
século XIX para ligar essas duas cidades, Santo André constituiu-se em um 
dos principais polos industriais brasileiros até meados da década de 70, 
quando sobrevieram os efeitos do processo de reestruturação produtiva – 
o redimensionamento das atividades industriais e a transferência de parte 
dessas para outras regiões do estado e do país. A desconcentração industrial 
provocou a redução dos postos de trabalho no setor secundário, bem como 
a redução das receitas públicas 4.

Iniciados os anos 90, a cidade que se canta como um “gigantesco viveiro 
industrial” 5 via crescer o número de galpões vazios e abandonados e de 
áreas industriais subutilizadas, em especial ao longo do eixo historicamente 
ocupado pela grande indústria: a várzea do Rio Tamanduateí, ladeada pela 
linha férrea (antiga ferrovia Santos-Jundiaí), pela Avenida dos Estados e por 
outras avenidas paralelas entre si (avenidas Industrial, Queiroz dos Santos, 

4. Segundo SAKATA (2006, p.161) entre 1980 e 1999, o municipio de Santo André reduziu pela metade 
os seus empregos industriais, que decresceram de 64.529 (1980) para 32.612 (1999).
5. Do Hino oficial de Santo André.
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Giovani Batista Pirelli), todas elas marcadas pelo intenso uso industrial em 
grandes plantas fabris. A conformação linear, com mais de 10 quilômetros 
de extensão, sugere um eixo que articula Santo André a São Paulo e São 
Caetano do Sul (a noroeste) e a Mauá (a leste). 

Ao mesmo tempo em que interliga o município a seus vizinhos, o eixo 
industrial forma um corredor viário que, em função da escala e das poucas 
transposições existentes, secciona a cidade em duas porções e impõe seu 
próprio isolamento do contexto urbano.

Figura 1: Localização do ‘Eixo Tamanduatei’  

O eixo, formado por glebas industriais de grande dimensão, consolidou-se 
como uma barreira e como uma zona isolada, características que induziram 
a uma baixa demanda para o uso residencial. Essa tendência confirmou-se 
no zoneamento industrial metropolitano, instituído em 1978, através da 
Lei nº 1.817, de 27 de outubro (SÃO PAULO, 2012b), que definiu a área 
como uma Zona de Uso Predominantemente Industrial (ZUPI). Observe-
se que, ao final da década de 90, essa legislação apresentava-se como um 
dificultador para a atração de empreendimentos com usos diferentes do 
uso industrial: o uso residencial não era permitido e os usos comercial e de 

Macrozona Urbana
Macrozona de Proteção Ambiental
Eixo Tamanduatehy

Represa Billings
Limite da Área de Proteção
aos Mananciais
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serviços demandavam um aproveitamento do solo maior do que o índice 1 
definido para a ZUPI. 

As grandes plantas fabris de matriz fordista ocuparam o local, ao longo de 
muitas décadas no século XX, sem qualquer controle ambiental, deixando 
um passivo considerável, em especial a contaminação do solo em vários 
trechos. 

Nos anos 90, o espaço em questão oferecia um panorama desolador: 
embora ainda restassem em atividade indústrias importantes, como a 
Rhodia, a Pirelli e a Firestone, predominavam galpões e pátios industriais 
abandonados, terrenos vazios ou subutilizados e construções decadentes 
ou em ruínas6.  

Em função da crise desencadeada pelas mudanças no cenário produtivo, que 
se expressam visivelmente na área do eixo formado pelo Rio Tamanduateí 
e seu entorno imediato, nasce a busca por ideias e soluções capazes de 
enfrentar o quadro econômico adverso e reestruturar e requalificar o 
ambiente urbano.

Figura 2: Eixo Tamanduatei 

Foto: Arquivo Prefeitura de Santo André (2002)

6. Ressalte-se que várias glebas eram de propriedade de massas falidas de indústrias, impedidas de 
transações imobiliárias. Mais um problema a ser enfrentado pelo projeto.
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2. Celso Daniel e a origem do Projeto Eixo Tamanduatehy

Celso Daniel foi prefeito de Santo André, pelo Partido dos Trabalhadores 
(PT), pela primeira vez, entre 1989 e 1992, quando pautou seu programa 
de governo em torno da chamada “inversão de prioridades”, isto é, a 
priorização de programas e projetos tendo como perspectiva enfrentar as 
desigualdades sociais expressas na dicotomia centro-periferia. 

Naquele momento, porém, a preocupação com o desenvolvimento 
econômico local e regional já se fazia presente. Celso Daniel foi figura-chave 
na criação, em dezembro de 1990, do Consórcio Intermunicipal, com o 
objetivo de viabilizar mecanismos de coordenação entre os sete municípios 
do ABC em diferentes assuntos, inclusive desenvolvimento econômico.

Ao final de seu mandato, o prefeito articulou a criação do Fórum de 
Desenvolvimento de Santo André, convidando o empresariado ao debate 
de soluções para o problema que, cada vez mais, avizinhava-se.7 Essa 
instância teve vida curta, mas uma vez eleito deputado federal, Celso Daniel 
dedicou-se a estudar as transformações pelas quais passava a indústria 
automobilística e a cadeia produtiva a ela associada. Nos dois anos que 
passou no Congresso Nacional – 1995 e 1996 – Celso Daniel engajou-
se no debate de temas relacionados à economia urbana, em especial à 
economia das cidades industriais em transformação, caso da Região do 
ABC (DANIEL, 1996).

Eleito prefeito de Santo André para o período 1997-2000, Celso Daniel 
trazia em seu programa de governo, com o eixo central, a proposição do 
desenvolvimento econômico sustentado com geração de emprego e renda. 
Naquele momento, o território era espelho da crise econômica por que 
passava a região, crise esta claramente reconhecida no referido programa 
de governo:

As grandes mudanças na economia mundial, com a introdução de novos e 
importantes patamares de desenvolvimento tecnológico, as transformações 
gerenciais, o processo crescente e veloz de globalização da economia, bem 
como o processo de desconcentração e interiorização da indústria, vem 

7. Sobre o Fórum, ver Klink (2001, p. 175-176).
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provocando alterações profundas na economia brasileira e na economia 
do ABC. O peso relativo do setor industrial vem caindo e tem ocorrido, 
até mesmo, um certo processo de transferência de plantas industriais da 
região do ABC para outras regiões do Estado de São Paulo e outros estados. 
Aumenta o desemprego enquanto cresce o setor informal da economia e 
desloca-se parte da mão de obra para o setor terciário. (PT, 1996, p.17) 

É interessante observar como o programa de governo não desvincula o 
local do regional:

Viabilizar o crescimento, partindo desse quadro específico em que a cidade 
de Santo André está inserida, exige a criação de vantagens locacionais 
bem como a potencialização das existentes para a instalação de novos 
empreendimentos na região, além do combate a algumas de nossas 
desvantagens em relação às novas exigências econômicas. Para tanto, é 
necessário pensar estrategicamente tanto o desenvolvimento municipal 
quanto o regional. (idem)

Uma vez empossado, Celso Daniel retomou os trabalhos do Consórcio 
Intermunicipal e, consciente de que a resposta à crise econômica exigia 
a articulação de um circuito muito mais amplo que o dos governos 
municipais,8 dedicou-se à estruturação de uma nova instância regional que 
reunisse a esfera estadual e representações da sociedade civil na região, 
além dos Poderes Executivo e Legislativo dos municípios, o que viria a 
consolidar-se na criação da Câmara Regional do Grande ABC logo no mês 
de março de 1997.

Em maio do mesmo ano a Câmara Regional realizou o Seminário Internacional 
“O Grande ABC em busca de soluções”, importante para o conhecimento de 
realidades similares, como as de Detroit (EUA), Leipzig (Alemanha), New 
Castle (Inglaterra) e Rotterdam (Holanda), cidades que vinham passando 
por transformações de suas bases produtivas e que trouxeram experiências 

8. Essa consciência transparece no citado programa de governo, o qual se refere (PT, 1996, p. 19) à 
criação da “Comunidade Urbana do Grande ABC, a partir do Consórcio Intermunicipal, envolvendo 
não só o poder público, mas os diversos setores organizados da sociedade civil.” 
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de gestão. Do Seminário, resultou a elaboração e divulgação da denominada 
Carta da Câmara Regional do Grande ABC, que 

simboliza a consciência da liderança regional sobre as transformações que 
ocorrem no ABC e o seu impacto sobre a identidade da região. Afirma-se que, 
apesar da relevância das experiências internacionais, a região terá que procurar o 
seu próprio caminho de desenvolvimento (KLINK, 2001, p. 180-181).

Além de seus desdobramentos no campo da gestão regional a partir da 
construção do planejamento estratégico regional, o evento inspirou a 
Administração de Santo André a discutir internamente o modelo de 
planejamento e as linhas programáticas a seguir. Para enriquecer o debate, 
reconhecidos especialistas, com trajetória acadêmica e política e diferentes 
olhares sobre a questão urbana, foram convidados a conhecer a realidade 
local e debater caminhos possíveis: entre outros, Marilena Chauí, Alain 
Lipietz e Jordi Borja9.

Em sua primeira visita a Santo André, em fins de novembro de 1997, 
Borja observou que problemas locais deveriam ser entendidos como 
oportunidades: a perda industrial poderia ser compensada com 
investimentos em outras atividades, mais modernas, com mais qualidade 
de vida e sustentabilidade ambiental; e a dependência da metrópole, 
causada pela proximidade de São Paulo, também poderia ser revertida, 
melhorando-se a ligação com a capital: 

Seria preciso atuar no Rio Tamanduateí, sobre a ferrovia e sobre o 
sistema viário. São operações caras. Entre as intervenções, eu destacaria a 
importância de se instalar na avenida edificações públicas emblemáticas. 

9. Marilena Chauí é filósofa e professora universitária; tem muitos trabalhos publicados e fez-se 
conhecer também por sua ativa militância no Partido dos Trabalhadores. Alain Lipietz, engenheiro 
e economista francês com diversos trabalhos publicados, em 1997, quando esteve em Santo André, já 
era o principal porta-voz do Partido Verde na França que, posteriormente, o elegeu como deputado ao 
parlamento europeu. Jordi Borja é geógrafo, urbanista e professor universitário, com obras conhecidas. 
Membro do Partido Socialista Unificado da Catalunha, exilado na década de 60 durante a ditadura 
franquista, foi, posteriormente, vice-prefeito de Barcelona, entre 1983 e 1995, estando à frente da gestão 
municipal quando da preparação da cidade para as Olimpíadas de 1992. 
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Certamente isso atrairia investimentos. (BORJA apud GALVANESE, 2003, 
p. 119-120).

Começava a esboçar-se o Projeto Eixo Tamanduatehy com base no ideário de 
planejamento estratégico defendido, entre muitos, por Jordi Borja, que veio 
a ser contratado pela Prefeitura de Santo André, juntamente com a urbanista 
brasileira Raquel Rolnik,10 para orientar o desenvolvimento do Projeto.

3. Os projetos estratégicos e a polêmica gerada

Os adeptos do modelo do planejamento estratégico defendem a necessidade 
de renovação do papel específico das cidades e propõem a construção de 
uma nova relação entre o local e o global, que dizem ser “complementar, 
sinérgica e direta”, sem a mediação do Estado Nacional, portanto. O local 
seria o centro de gestão do global no novo sistema tecnoeconômico, ao local 
cabendo, em parceria com as empresas privadas, a criação de condições 
favoráveis à produtividade dessas empresas: infraestrutura tecnológica; 
sistema de comunicações que assegure os fluxos globais; recursos humanos 
qualificados; infra e superestrutura urbana que garantam qualidade 
de vida, em especial ao staff das empresas. O modelo do planejamento 
estratégico, crítico do planejamento territorial clássico e dos grandes 
projetos isolados, propõe, em seu lugar, intervenções complexas, de grande 
escala, capazes de promover a criação de novas centralidades e de novos 
eixos de desenvolvimento, que podem ancorar-se na renovação de grandes 
espaços e estruturas obsoletas. O planejamento estratégico anuncia como 
seus princípios: a definição de objetivos urbanos, com base nas dinâmicas 
em curso; a dialética permanente entre objetivos, projetos e impactos; e, 
indispensavelmente, a concertação entre os atores públicos e privados 
em todas as fases do processo – da elaboração à implementação (BORJA; 
CASTELLS, 1997).

10. Raquel Rolnik, arquiteta e urbanista, quadro intelectual do Partido dos Trabalhadores, à época em 
que desenvolveu a consultoria para o Projeto Eixo Tamanduatehy havia sido Diretora de Planejamento 
da Cidade de São Paulo na gestão de Luiza Erundina (1989-1992) e Coordenadora de Urbanismo do 
Instituto Pólis (1997-2002). Atualmente é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP 
e relatora especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU para o Direito à Moradia Adequada.
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Com base nesse receituário, Jordi Borja e Raquel Rolnik propuseram 
as linhas mestras do Projeto. O esboço inicial, comparado pelos dois 
urbanistas ao desenho de um avião, compunha-se de dois eixos: um ao 
longo da Avenida dos Estados, em toda a sua extensão em Santo André, 
de Mauá a São Caetano do Sul; e outro, partindo da Avenida dos Estados e 
atravessando o centro principal em direção a São Bernardo do Campo, pela 
Avenida Pereira Barreto. Esse último foi desconsiderado na delimitação 
oficial com que o projeto foi inicialmente apresentado11. 

Para levar à frente o Projeto Eixo Tamanduatehy e reverter o cenário de 
crise, o prefeito Celso Daniel convidou para a coordenação dos trabalhos, 
diretamente relacionados a seu gabinete, o ex-vereador da cidade de São 
Paulo, Maurício Faria, em torno de quem, constituiu-se uma pequena 
equipe que, juntamente com os urbanistas consultores, conduziu os 
trabalhos preliminares – da concepção das linhas e objetivos do projeto à 
contratação dos arquitetos internacionais, mantendo-se à frente do Projeto 
até o final do ano 2000, quando se encerrou a gestão municipal iniciada em 
1997. À Faria, e sua equipe técnica, cabiam tarefas técnicas e de condução 
política do projeto, tanto internamente à administração, visando a 
alavancá-lo matricialmente junto às demais secretarias de governo, quanto 
externamente, junto aos diversos segmentos e setores da sociedade civil. 

Definidos os marcos conceituais, em 1998 viabilizou-se a contratação 
de quatro equipes, três delas coordenadas por reconhecidos arquitetos 
internacionais, que se associaram a escritórios nacionais12 para a elaboração 
das propostas urbanas em quatro abordagens temáticas: o arquiteto espanhol 
Eduardo Leiras (Madri) destacou o aspecto da centralidade metropolitana 
da área e definiu macroacessibilidades com a ideia de um “projeto motor”; 
Joan Busquets (Barcelona) propôs um parque linear interligando os 
diversos usos; Christian de Portzamparc (França) sugeriu a remodelação 
do corredor viário, criando um bulevar, ao longo do qual dispôs “quadras 
abertas”, que articulavam e inter-relacionavam espaços públicos e privados.

11. A área total do projeto ultrapassava 13 quilômetros quadrados.
12. A equipe de Christian de Portzamparc foi composta por François Barberot, Jacques Suchodolski 
e Pierre Emanuel, (França) e por Bruno Padovano, Dora Cerruti, João Pedro Backheuser, José Paulo 
de Bem, Mariana Fortes Figueiredo, Nicola Marchi, Otávio Leonídio Ribeiro, Roberto Righi e Suzana 
Jardim Neto. A equipe de Eduardo Leira (Espanha) era formada por Susana Jelen, Nuno Portas, Manuel 
Herce, Jorge Bonfim, Francisco José Prado Ribeiro, André Bonfim e Luciano Fiaschi. A equipe de 
Juan Busquets (Espanha) estruturou-se com Hector Vigliecca, Jorge Wilheim, José Francisco Xavier 
Magalhães, José Magalhães Júnior, Luciana Machado e Maristela Faccioli
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O brasileiro Cândido Malta, contratado para realizar diagnósticos 
preliminares e avaliar a potencialidade da área como eixo metropolitano, 
acabou por apresentar mais uma proposta de intervenção, em termos de 
uma estratégia de estruturação metropolitana, dividindo a área em quatro 
zonas de vocação urbana diferenciada e atribuindo a cada uma delas “novo 
valor” mediante a implementação de novas atividades, tais como parques 
aquáticos, ruas de festas, centros multimídia e uma grande praça cívico-
cultural. A articulação entre os dois lados do rio e da linha de trem dar-se-
ia por edifícios-ponte13. 

Fonte: Prefeitura de Santo André / Secretaria de Desenvolvimento Urbano (1998)
Figura 2: Proposta da equipe de Eduardo Leira (1988)
Figura 3: Proposta da equipe de Juan Busquets (1988)
Figura 4 e 5: Proposta da equipe de Christian de Portzamparc (1998)

13. Da equipe de Cândido Malta (Brasil) também fez parte Cláudia Bitran, Luciane Shoyama, Luiz 
Carlos Costa, Priscila Izar, Vera Santana Luz e Viviane Lanfranchi Vaz.
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Estavam presentes nas propostas desenvolvidas, e apresentadas 
publicamente nos eventos de abril de 1999, os elementos característicos 
dos projetos urbanos estratégicos: “a visão de polos terciários avançados 
como solução para a reestruturação do setor produtivo; o destaque 
para os empreendimentos culturais, as áreas livres e de lazer; a busca 
do aproveitamento da dinâmica imobiliária; e a valorização do espaço 
público e da qualidade espacial urbana, a qual se deveria contar com 
a contribuição de arquitetos renomados para o redesenho do eixo. 
Foram colocados como objetivos específicos a criação de uma nova 
centralidade metropolitana, revertendo a posição de “fundos” das 
zonas industriais e do ABC, a costura entre as duas metades de Santo 
André, historicamente divididas pelo eixo, e a afirmação de uma nova 
identidade para a cidade e para a região como um todo” (SOMEKH; 
CAMPOS NETO, 2012)14. 

Apresentadas as propostas, a equipe técnica encarregada do Projeto Eixo na 
administração municipal passou a tratar da compatibilização e integração 
das ideias presentes nos quatro estudos, buscando construir um projeto 
urbanístico denominado “projeto-síntese”. Nesse entretempo, ampliava-se 
o debate sobre o modelo de planejamento adotado.

Na IV Bienal Internacional de Arquitetura, aberta em novembro de 1999, 
com o tema “Arquitetura e Cidadania”, assistiu-se a uma discussão acirrada 
entre a filósofa e professora Otília Arantes e o formulador do Projeto Eixo, 
Jordi Borja, convidados para uma mesma mesa de debates.

A professora Otília publicara em 1998 o livro “Urbanismo em fim 
de linha”, em que questionava as “chances do desenho urbano se 
converter num instrumento eficiente de desenvolvimento da vida 
na cidade”, (ARANTES, 1998, p. 132) após o declínio do movimento 
moderno. Crítica da artificialidade dos projetos de reabilitação 
urbana, a autora diz reconhecer neles e na nova arquitetura que se 
convencionou chamar de “pós-moderna”, o “sintoma das novas relações 
do Estado com a economia em mutação”, em que esse cede espaço 

14. Os autores entendem que os projetos apresentavam enfoques complementares: “enquanto o 
projeto Busquets está voltado à criação de áreas verdes, Leira se preocupou com as questões regional e 
metropolitana e com a inserção do projeto do ponto de vista da acessibilidade. Candido Malta priorizou 
a busca do redesenho espacial e a criação de equipamentos geradores de uma nova centralidade para 
a metrópole. Finalmente, Portzamparc concentrou-se na exploração do desenho das quadras e suas 
volumetrias de ocupação”.
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às grandes corporações e, em consequência, ao capital, que se torna 
“o grande produtor dos novos espaços urbanos, por ele inteiramente 
requalificados”, com base em estratégias empresariais que expulsam os 
mais pobres, geram “sub-cidades” e são “a fonte da nova marginalidade 
urbana” (idem, p. 138-139).

Dois outros intelectuais críticos do modelo de planejamento estratégico 
adotado foram Carlos Vainer e Ermínia Maricato. Vainer já vinha se 
embatendo com o modelo e os conceitos de planejamento estratégico desde 
o anúncio do Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro.15 Maricato, 
por sua vez, questionava a forma acrítica com que as instituições e a 
sociedade brasileira importam e transpõem do primeiro mundo conceitos 
urbanísticos estranhos à nossa realidade desigual e contraditória. Os três 
autores citados – Arantes, Vainer e Maricato – publicaram em 2000 obra 
muito debatida entre os urbanistas brasileiros 16.

O debate que se alastrou nos meios acadêmicos e profissionais pode ter 
contribuído para a reorientação do Projeto Eixo Tamanduatehy, como 
comentaremos adiante.17 Certo é que tão intenso debate motivou a 
elaboração de diversos estudos acadêmicos empenhados na recuperação da 
polêmica gerada e na investigação teórica de seus fundamentos, bem como 
na pesquisa dos desdobramentos concretos da iniciativa da Prefeitura de 
Santo André. 18

4. Da concepção à implementação: a evolução do Projeto Eixo Tamanduatehy 
19

15. Ver artigo de Vainer em Arantes, Maricato e Vainer (2000). A primeira versão deste trabalho foi 
apresentada em evento na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1996.
16. Arantes; Vainer; Maricato (2000).
17. O debate em torno do Projeto foi colocado em pauta pelo prefeito Celso Daniel junto a seu 
secretariado, que teve como tarefa o estudo prévio de textos com as duas visões – a dos defensores e a 
dos autores críticos do planejamento estratégico de cidades. 
18. Muitos desses estudos serviram como referência para este capítulo e encontram-se citados: Bruno, 
Denaldi E Felipe (2005); Campos (1999); Figueiredo (2005); Galvanese (2003); Moro (2007); Sakata 
(2006); Santo André (1999, 2001, 2003 e 2012); Somekh e Campos Neto (2001); Teixeira (2004 e 2010); 
Uemura (2007). 
19. As etapas no desenvolvimento do Projeto, segundo vários estudos acadêmicos, em geral, assemelham-
se. Há sempre a ideia de um momento de construção inicial, que tem seu ápice na apresentação das 
propostas dos arquitetos internacionais, ao qual se segue a etapa dos esforços de implementação e, 
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Uma vez tornado público o Projeto, a administração municipal tomou 
duas iniciativas: o desenvolvimento do já mencionado projeto-síntese e a 
constituição de um grupo promotor. 

O projeto-síntese, expressão que permite pressupor eleição e/ou integração 
entre os elementos das diferentes propostas, que convergiriam para um 
projeto coeso, não seguiu esta lógica. Segundo Sakata (2006), a versão 
implementada, veio a ser um quinto projeto, tendo em vista a inadequação 
das propostas iniciais à realidade fundiária20. O “quinto projeto”, segundo 
ela, focava a criação e requalificação de espaços públicos – sistema de 
circulação, sistema verde e equipamentos comunitários; propunha um 
sistema viário estrutural: uma via local correndo ao lado do traçado 
original da Avenida dos Estados; uma nova avenida aos fundos dos lotes, 
junto à ferrovia (avenida do trem); e um sistema de vias transversais de 
interligação.  No entanto, a mesma autora nos diz que o projeto-síntese 
não chegava a conformar um projeto propriamente, constituindo-se em 
uma “diretriz de projeto”, a partir da qual se davam negociações caso a caso 
com a iniciativa privada, viabilizando-se contrapartidas em intervenções 
pontuais ao longo do Eixo.

Do projeto-síntese apresentado no ano 2000, constavam a reurbanização 
da Avenida dos Estados e a criação de um sistema de vias complementares: 
duas paralelas à avenida (uma local, junto à Avenida dos Estados, e a 
Avenida do Trem, aos fundos dos lotes, junto à ferrovia) interligadas por 
vias transversais. Estavam previstos dois parques lineares – um formado 
pela Avenida dos Estados / via local e outro ao longo da Avenida do Trem. 
Praças e parques pontuavam e complementavam o sistema de áreas verdes, 
que requalificaria a paisagem. Do projeto-síntese, constavam, também, 
duas operações urbanas denominadas Operação Leste (Cidade Pirelli) e 
Operação Avenida Industrial (Shopping ABC Plaza, campus universitário 

a essa, a etapa terceira entendida como uma fase em que o projeto estratégico subsume-se no Plano 
Diretor.  A periodização proposta por Teixeira (2012) entende que o projeto evoluiu, entre 1997 e 2004, 
em três etapas: concepção e implantação (1997-2000); conflitos internos e reformulações (2001-2002); 
e interfaces com o momento político de reformulação do plano diretor (2003-2004). Os intervalos se 
repetem na interpretação de SAKATA (2006) que adiciona uma quarta etapa, de 2005 a 2008. Mesmo 
questionando a existência de etapas separadas e lineares e sem definir recortes temporais, Klink 
(nesta publicação) também diferencia momentos na trajetória do projeto: a fase comunicacional de 
mobilização de lideranças da sociedade; a fase de aterrissagem; e a fase da imersão do Projeto no novo 
Plano. Neste capítulo não trabalharemos com a noção de etapas ou fases.
20. Segundo a autora o fato de os terrenos serem particulares, aliado à indisponibilidade de recursos 
financeiros públicos ou privados, comprometia a viabilidade dos projetos dos grandes arquitetos. 
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da Universidade do ABC-Uniabc, complexo hoteleiro e rodoviária 
regional).

A poligonal do projeto-síntese incluía áreas lindeiras ao norte da Avenida 
dos Estados nas extremidades do Eixo (próximas a São Caetano e a Mauá); 
parte do bairro Jardim, até à Avenida Dom Pedro II e áreas industriais 
entre o bairro Casa Branca e a divisa com Mauá, delimitadas pela Avenida 
Giovanni Batista Pirelli. 

O projeto-síntese indicava áreas de influência contíguas, mas não 
pertencentes ao polígono do Projeto Eixo, entre elas os bairros o Centro 
e Santa Terezinha, os quais eram objeto de projetos urbanos anteriores, 
concebidos em torno de uma lógica distinta – a construção de uma cidade 
policêntrica baseada na reurbanização integrada a programas de natureza 
social, econômica e cultural21. É interessante observar que essas áreas serão 
capturadas e passarão a integrar o polígono do Projeto Eixo Tamanduatehy 
em suas versões posteriores ao projeto-síntese de 2000, assim como outras 
áreas objeto de projetos isolados.

O grupo promotor, por sua vez, teve vida curta - entre junho e outubro 
de 1999. Formado por 22 representantes, entre dirigentes industriais e 
do setor imobiliário, entidades representativas dos diferentes segmentos 
sociais, imprensa e membros da administração pública, a ele caberia 
sistematizar o projeto final, fomentar e estimular o debate público e gerir 
sua implementação, funcionando como embrião de uma futura entidade 
gestora com participação pública e privada. O grupo promotor chegou 
a delinear ações estratégicas para o Projeto Eixo: “o prolongamento da 
Avenida dos Estados até a Avenida Papa João XXIII em Mauá” (de forma 
a aproximar a Avenida dos Estados ao Rodoanel, então em projeto); “a 
modernização da linha férrea em Santo André, em convênio com a CPTM”; 
e, ainda, o “prolongamento da Avenida Jacu-Pêssego, em São Paulo, que 

21. O Programa Centro de Bairro foi a primeira iniciativa. Partiu de um diagnóstico geral das centralidades 
secundárias, hierarquizando-as e definindo os projetos dos centros considerados prioritários: Vila Luzita, 
ao sul da área urbana, e Santa Terezinha, bairro contiguo à Avenida dos Estados e que, posteriormente à 
implantação do projeto urbanístico do largo central do bairro, viria a integrar o Projeto Eixo Tamanduatehy. 
O segundo projeto, denominado Projeto Centro Com Vida, cujo plano de diretrizes foi apresentado à 
sociedade local ainda em dezembro de 1997, tinha como objetivo a reabilitação área central da cidade, 
por meio de ações multissetoriais integradas. Além das intervenções urbanísticas e infraestruturais, foram 
previstas ações nos campos econômico, social e cultural, além das atividades de participação cidadã. A 
respeito do planejamento de bairros em Santo André, ver Vale (2003). 
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permitiria melhor conexão com o Aeroporto Internacional de Cumbica, 
em Guarulhos” (SAKATA; 2006, p. 111). 

Segundo Teresa Santos,22 os questionamentos sofridos pelo Projeto, a 
mobilização insuficiente dos atores sociais que poderiam contribuir para 
alavancá-lo e, principalmente, a escassez de recursos públicos levaram 
Celso Daniel, ainda no final de 1999, a reorientar as diretrizes de governo. 
O prefeito teria percebido, segundo ela, que o Projeto Eixo Tamanduatehy 
por si só não seria capaz de viabilizar a prioridade de governo – a retomada 
do desenvolvimento econômico baseada em um pacto social. Foi então que 
Celso Daniel a convidou para coordenar um processo de planejamento 
participativo, com intensa mobilização dos diferentes atores, visando à 
construção conjunta de um projeto de futuro com desenvolvimento e 
inclusão social – o Projeto Santo André, Cidade Futuro. A partir de então, 
ainda de acordo com Teresa Santos, o Projeto Eixo Tamanduatehy deixou 
de ser o “motor da transformação” pretendida e passou à condição de uma 
das âncoras da estratégia de desenvolvimento econômico local, ao lado de 
outros projetos da administração.

Lembremos que, não obstante a liderança de Celso Daniel à frente da 
administração e do Projeto Eixo Tamanduatehy, o então prefeito não 
escapava às críticas e divergências internas.23 Uma divergência concreta, 
a título de exemplo, foi a gerada em torno da instalação do Entreposto 
Aduaneiro do Interior (EADI), conhecido como Porto Seco, onde se 
realizam as operações alfandegárias antes da mercadoria chegar ao Porto 
de Santos. A coordenação do Projeto Eixo era contrária à implantação do 
equipamento por considerar que ele não contribuiria para a requalificação 
urbanística pretendida; já as secretarias municipais de Desenvolvimento 
Econômico e de Desenvolvimento Urbano e Habitação defendiam o 

22. Teresa Santos, ouvida em entrevista para este artigo, sempre atuou partidariamente ligada ao 
prefeito Celso Daniel.  Foi Chefe de Gabinete e Secretária de Governo na primeira gestão de Celso 
Daniel (1989 a 1992), quando coordenou o então pioneiro Orçamento Participativo, organizou 
o Fórum de Desenvolvimento de Santo André e estruturou o “Fórum ABC ano 2000: rumos do 
desenvolvimento regional”. No segundo mandato de Celso Daniel foi assessora de Gabinete da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico (janeiro de 1997 a meados de 1999) e Coordenadora do 
Projeto Cidade Futuro (1998/2002). 
23. Teixeira (2006; 2012) e Sakata (2006) registram algumas das divergências. 
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Projeto, tendo em vista os ganhos econômicos. O prefeito Celso Daniel 
decidiu pela implantação.24

As tensões internas acumuladas, desde 1999, certamente contribuíram 
para a mudança de direção do Projeto Eixo Tamanduatehy a partir de 2001, 
quando, uma vez reeleito, Celso Daniel delegou a condução do Projeto à 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, exatamente a unidade que vinha 
disputando a articulação e viabilização das denominadas “operações 
urbanas” na área de projeto. 

Essas operações se constituíam em parcerias público-privadas que 
viabilizaram empreendimentos os quais não seriam permitidos pela 
legislação vigente – lei municipal de uso e ocupação do solo e lei 
estadual que estabelecia o zoneamento industrial metropolitano, usando 
expedientes como Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) 
e de alteração de uso, antecipação ou isenção de IPTU e mecanismos 
semelhantes aos das operações interligadas, com captação de recursos em 
um determinado projeto e aplicação em local e projeto diferente. Cada 
uma das ditas operações eram negociadas diretamente entre o governo 
e os empreendedores privados e submetidas à indispensável autorização 
legislativa, tendo em vista que alteravam ou excepcionavam legislação e 
dispunham sobre tributos.25 A cada empreendimento correspondia uma lei 
autorizativa específica definindo as concessões e as contrapartidas exigidas 
sem o amparo de um plano geral.

Até a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2012a) e do 
Estatuto da Cidade (BRASIL, 2012b) foram realizadas nove operações 
urbanas pelo governo municipal, sete das quais na área do Projeto Eixo, 
conforme quadro a seguir.

24. O Porto Seco é operado, desde 2004, exclusivamente, pela empresa Wilson Sons, que não apenas 
desenvolve serviços logísticos, como também opera diversos terminais portuários na costa brasileira; 
além de realizar transporte marítimo nacional e internacional, oferece o terminal alfandegado como 
um dos atributos de sua complexa rede de serviços logísticos. (COCCO, 2006)
25. Essas operações em nada se assemelham às Operações Urbanas realizadas em São Paulo – Faria 
Lima e Água Branca (1995), Centro (1997) e Águas Espraiadas (2001), tanto na forma como foram 
implementadas, quanto no interesse dos empreendedores privados pela área. As operações urbanas 
em São Paulo tinham perímetro pré-determinado e diretrizes e parâmetros definidos em lei para toda 
a área. Essas operações urbanas, principalmente as operações Faria Lima e Águas Espraiadas, foram 
e são objeto de críticas não pela aplicação do instrumento urbanístico, mas pela gestão dos recursos 
(destinação e priorização) e pelos resultados alcançados (exclusão da população moradora do local).
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Em 1997, simultaneamente ao processo de lançamento do Projeto Eixo 
Tamanduatehy e aproveitando a demanda do empreendedor, foi realizada 
a primeira operação urbana em Santo André: a implantação do Shopping 
ABC Plaza na. Avenida Industrial (na antiga fábrica da Black&Decker), 
mediante a execução de passeios, iluminação pública, semaforização e 
recapeamento da via. O sistema viário executado integrava-se às obras 
realizadas pelo Projeto do Centro26 para a melhoria e ampliação da circulação 
e acesso de pedestres à Estação da CPTM de Trens de passageiros. Ainda na 
continuidade dessa mesma via, do lado oposto ao shopping, foi aprovada 
a segunda operação urbana: um complexo hoteleiro, cuja contrapartida foi 
a doação de área para a ampliação de um parque municipal preexistente. 
O alargamento da via no último trecho da Avenida Industrial foi 
finalizado com a operação urbana realizada para a implantação do campus 
universitário da Uniabc. 

Figura 3: Avenida Industrial remodelada pelas Operações Urbanas do
Shopping ABC Plaza, Complexo Hoteleiro e Parque Celso Daniel

Foto: PSA / DDPU - 2002

26. O projeto “Centro com Vida” realizava obras viárias e de drenagem, além de estabelecer regras 
e espaços para a regularização do comércio informal em toda a área que liga a estação ao Centro. 
O Projeto Eixo Tamanduatehy incluía ações na Avenida Industrial, em continuidade ao projeto de 
mobilidade e drenagem da região central.
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As primeiras operações complementavam-se territorialmente e estavam 
coordenadas às obras públicas em andamento para melhorar o acesso do 
centro à Avenida dos Estados, passando pela estação central de Santo André. 
Deve ser destacado, também, que as intervenções, no caso dos projetos do 
shopping e das instalações da universidade, viabilizaram a reciclagem de 
antigas unidades fabris, contribuindo para amenizar a degradação daqueles 
espaços.

As obras públicas e as contrapartidas privadas relativas às primeiras 
operações estavam em execução, em paralelo, no mesmo período em que 
os projetos internacionais eram desenvolvidos pelos consultores.27 Mesmo 
não podendo atribuir a qualitativa mudança de uso ocorrida na Avenida 
Industrial somente a esse evento, o debate sobre os projetos internacionais 
atraiu a atenção dos agentes imobiliários e proprietários de terras para o 
Eixo Tamanduatehy. O Poder Público protagonizou tais ações e utilizou 
as contrapartidas para complementar as obras já previstas, melhorando a 
infraestrutura urbana e acessibilidade na região.

As operações urbanas geraram críticas e debates. Questionou-se a 
ausência de participação social na definição do escopo das operações, 
que se restringiam a negociações diretas entre o governo municipal e o 
empreendedor, e a eficácia dos ganhos auferidos pelo Poder Público. Teixeira 
(2012), analisando as informações divulgadas em documento interno da 
prefeitura relativo às operações urbanas realizadas entre setembro de 1999 
a janeiro de 2002, afirma:

Constata-se que, do total de US$ 17 milhões de “ganhos” para a Prefeitura 
de Santo André, 37% refere-se às obras de infraestrutura viária, ou seja, 
valor revertido para o próprio empreendedor, já que constaram de 
melhorias viárias nas proximidades do empreendimento. Este percentual é 
bastante elevado, se considerarmos o valor relativo às contrapartidas sociais 
(construção de escolas, praças, urbanização do Parque Celso Daniel), as 
quais totalizaram apenas US$ 1.631.023,11, ou seja, 9% do total.

27. Certamente, a exemplo das primeiras operações, as posteriores aconteceriam mesmo sem o Projeto 
Eixo Tamanduatehy.
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De toda sorte, elas potencializaram intervenções que contribuíram para 
requalificar a área do Projeto, mesmo que “aos pedaços”, isto é, em recortes 
espaciais descontínuos, em uma conjuntura macroeconômica desfavorável, 
em que os recursos públicos eram escassos, diferentemente do momento 
que ora atravessamos.

Ainda assim, ao longo do tempo, entre 1997 e 2008, foram feitos 
investimentos públicos na área do Projeto: as obras de recuperação da 
Avenida dos Estados, a construção da rodoviária junto à estação ferroviária 
Prefeito Saladino, as obras de revitalização do centro (que acabou por 
incorporar-se ao Projeto Eixo Tamanduatehy, assim como outras áreas 
adjacentes), a urbanização da favela Capuava, a implantação do Viaduto 
Cassaquera e a construção do campus da Universidade Federal do ABC 
(UFABC).28 Esses investimentos, somados às operações urbanas, alteraram 
significativamente a paisagem e o ambiente urbano ao longo do Eixo, a 
despeito do gradativo abandono das ideias de planejamento estratégico de 
cidade adotadas na fase de concepção do Projeto Eixo Tamanduatehy. 

Com o advento do Estatuto da Cidade, em 2001, cessaram as operações 
urbanas nos moldes anteriores e o prefeito Celso Daniel anunciou a revisão 
do Plano Diretor municipal como um compromisso de governo para 2002.29 
De fato, a revisão foi iniciada em 2002, embora sem a presença do prefeito, 
morto em janeiro daquele ano. É importante registrar este momento. Sem 
a liderança de Celso Daniel o Projeto Eixo Tamanduatehy sofre mudanças 
significativas.

No Plano Diretor, o Eixo Tamanduatehy é tratado como um projeto especial, 
com um polígono ainda maior que os anteriores, incorporando um novo 
eixo em direção ao município de São Bernardo do Campo. É curioso 
observar um movimento aparentemente contraditório: ao mesmo tempo 
em que o Projeto perdia importância, crescia sua área de abrangência. 

Ao considerar o Projeto Eixo Tamanduatehy como um projeto especial o 
Plano Diretor demarcou sua área de abrangência como passível de uma ou 

28. Implantar uma universidade federal no ABC estava na pauta regional desde o início da década 
de 1990. Sua concretização se dá pela Lei nº 8.748, de 15 de setembro de 2005 (SANTO ANDRÉ, 
2012a) de Santo Andre que autoriza a doação do imóvel público municipal para instalação do campus 
universitário na área do Eixo Tamanduatehy, ideia arquitetada por Celso Daniel.
29. O anúncio foi feito por Celso Daniel em dezembro de 2001 em Conferência do Projeto Santo André, 
Cidade Futuro.
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mais operações urbanas consorciadas nos termos do Estatuto da Cidade, o 
que até hoje não se viabilizou30.

O processo de elaboração do Plano Diretor fez ressurgir polêmicas ainda 
não superadas com relação ao escopo do Projeto. Dentre as mais candentes, 
a pertinência de habitação social no âmbito do Eixo. A Secretaria de 
Inclusão Social e Habitação bateu-se internamente pela localização de 
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) no Eixo, propugnando por 
um quantitativo de áreas maior do que o demarcado, mas obtendo a 
delimitação das chamadas “ZEIS de vazios”, terrenos não edificados 
destinados à implantação de habitação social, além das ZEIS constituídas 
pelos assentamentos precários existentes. 

Foi criada uma categoria especial de ZEIS – as ZEIS C, em que 50% do 
terreno destinavam-se à habitação social e os outros 50% a qualquer outro 
uso compatível com o uso residencial. Essa nova categoria visava atrair 
empreendimentos de habitação de interesse social associados a projetos 
demandados pelo mercado. As ZEIS C, que somavam cerca de 530 mil 
metros quadrados, foram gravadas como sujeitas ao direito de preempção 
e ao Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC). 31 

Uma vez aprovado o plano diretor, a partir de 2005, iniciou-se a 
experimentação dos instrumentos urbanísticos, com o objetivo de induzir 
o desenvolvimento urbano e fazer cumprir a função social da cidade. A 
área do Projeto Eixo Tamanduatehy, dada a sua centralidade, passa a ser 
vista como espaço essencial ao cumprimento dessas finalidades. 

Para viabilizar as ZEIS C foi criado um atendimento especial aos 
proprietários dos terrenos, uma vez que esses eram compelidos pelo 
PEUC a parcelar ou edificar e só podiam implantar Habitação de 
Interesse Social (HIS), ainda que parcialmente combinada a outros 
usos.32 Registre-se que, pelo menos até 2007, praticamente não havia 
crédito imobiliário dirigido aos segmentos de menor renda. Aqueles 
que possuíam dívidas de IPTU foram estimulados a celebrar dação 

30. O zoneamento instituído pelo Plano Diretor definiu como zona de reestruturação urbana, a várzea do 
Rio Tamanduateí com polígono muito semelhante (contraditoriamente, menor) ao do projeto especial. 
31. Os assentamentos urbanos precários existentes na área do Projeto Eixo Tamanduatehy foram 
gravados como ZEIS A, para fins de urbanização e regularização fundiária. No total foram demarcados, 
além das ZEIS A, 12 áreas em ZEIS C, totalizando 530.106,24 metros quadrados de terra para a 
produção habitacional.
32. Com relação à aplicação do PEUC ver artigo de Bruno e Denaldi nesta publicação.
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em pagamento.33 Para a ocupação das ZEIS C, os proprietários 
apresentavam um Plano de Ocupação das ZEIS (POZEIS), que dava 
diretrizes para a ocupação, com o objetivo de impedir que as piores 
áreas fossem destinadas à construção de HIS, como é usual, e auxiliava 
na identificação de formas de financiamento e de estabelecimento de 
parcerias para a consecução do objetivo das ZEIS.

Embora a questão urbanística e fundiária tenha sido tratada com 
mais objetividade pelo Plano Diretor, com base nos instrumentos 
urbanísticos aportados pelo Estatuto da Cidade, permanecia a crise 
de financiamento público que dificultava a realização de obras de 
infraestrutura. Em decorrência, os eixos de pedestres e sistemas viários 
estruturadores ao longo da Avenida dos Estados e da ferrovia nunca se 
viabilizaram, pois ficaram na dependência da “doação” dessa faixa pelos 
proprietários privados quando do pedido de aprovação de projeto ao 
longo desses eixos. 

A diretriz urbanística ficou restrita à implantação em alguns poucos 
empreendimentos, sem ter a continuidade necessária para a produção do 
espaço público, pois em grande parte, as solicitações da equipe municipal 
ampliavam as “obrigações” do proprietário, que nem sempre concordava 
com as solicitações. Ou seja, sem investimentos públicos, as mudanças 
estruturais não passaram de diretrizes. Além disso, equacionada a questão 
do marco legal, (estadual e local) era preciso que a oferta de infraestrutura 
(gás, fibra ótica, telefonia) fosse redimensionada para um novo uso. 
Segundo Cocco (2006), 

A perspectiva de desenvolver uma estratégia de aproveitamento das 
oportunidades logísticas para Santo André,requer uma prévia avaliação dos 
principais ativos infraestruturais disponíveis ou em vias de realização que 
sustentariam territorialmente essa estratégia. 

É somente nos últimos anos, após a privatização, que a ferrovia começa 
novamente a dar sinais de vida e a transportar cargas conteinerizadas pelo 
mesmo eixo que antigamente, com o que se abre a possibilidade de pensar o 
desenvolvimento de oportunidades logísticas para Santo André sobre bases 

33. Por meio de dação em pagamento 78.212,28 metros quadrados passaram ao patrimônio público, o 
correspondente R$ 19.138.896,23, à época.
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de sustentabilidade econômica e ambiental ligadas a esse fato. Por outro 
lado, o próximo trecho do rodoanel a ser construído é o Sul, que interliga 
o município de Mauá, vizinho de Santo André, com o sistema Anchieta-
Imigrantes, o que aumenta exponencialmente as vantagens comparativas do 
município andreense para concentrar e distribuir cargas. A Logística, como 
foi dito, pode ser uma forma de transformar essas vantagens comparativas 
em vantagens competitivas.

Em 2005, a MRS Logística34, operadora do transporte ferroviário de carga, 
anunciou, relacionado ao projeto de ampliação da COSIPA, a implantação 
na área do Eixo Tamanduatehy do Centro de Logística Modal da empresa 
siderúrgica com investimentos de R$ 650 milhões em infraestrutura 
destinados a um novo sistema de telecomunicações e sinalização das linhas, 
bem como à implementação de um sistema de correia transportadora, 
ligando Paranapiacaba, em Santo André, à COSIPA, em Santos.

A ampliação da COSIPA (não efetivada até hoje) e a do Polo Petroquímico 
(PQU e Polietilenos) em 2007, em área vizinha ao do EADI, recolocaram o 
debate sobre o destino do Eixo. 

A proposta do arquiteto espanhol Eduardo Leiras já apontava a necessidade 
de atualização da infraestrutura com melhorias na ligação com São 
Paulo, seja pela ferrovia ou pelo rodoanel, além da instalação de pontos 
intermodais de logística. No entanto, a expectativa de um futuro logístico 
era incompatível com o uso misto, com o parcelamento das glebas e com 
uma ocupação adensada que traria uma mobilidade indesejável à região. 

Os esforços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico continuaram 
na busca de discutir a economia e o Arranjo Produtivo Local (APL de 
Plásticos), enquanto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano contratava 
um novo plano urbanístico para o Eixo Tamanduatehy sem considerar 
esses estudos.

Nos últimos anos, mesmo com o crescimento econômico, nenhuma nova 
empresa instalou-se no Eixo Tamanduatehy e poucos empreendimentos 
imobiliários foram implantados.

34. Sobre esse tema, ver capítulo de Silva e Cocco nesta publicação. 
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Visando à adesão de Santo André a um programa de desenvolvimento do 
governo estadual, em março de 2010 foi aprovada lei municipal (SANTO 
ANDRÉ, 2012b) criando uma Zona Especial de Empreendimentos de 
Base Tecnológica (ZEBT), composta por quatro glebas na área do Eixo 
Tamanduatehy, reservadas exclusivamente para a instalação de “empresas 
de base tecnológica, unidades incubadas e pós-incubadas, centro de 
convenção, centro de exposição, centros universitários, unidades de 
escritórios virtuais e equipamentos de apoio, tais como comércio, serviços 
bancários, praça de alimentação, serviços de estacionamento e hotel”. As 
quatro glebas demarcadas, totalizando 370 mil metros quadrados, deveriam 
abrigar o Parque Tecnológico de Santo André, credenciado provisoriamente 
pelo governo estadual, em 31 de março de 2010,35 como integrante do 
Sistema Paulista de Parques Tecnológicos (SPTec).36 No entanto, a iniciativa 
municipal vem se mostrando inócua até o presente momento. O Parque 
Tecnológico não saiu do papel.

Figura 4: Zona Especial de Empreendimentos de Base Tecnológica - 
ZEBT

Fonte: PSA / DDPU - 2003

35. Ver http://www.desenvolvimento.sp.gov.br/noticias/?ID=1497 
36. O Sistema Paulista de Parques Tecnológicos foi instituído pelo Decreto Estadual nº 50.504, de 6 de 
fevereiro de 2006 (SÃO PAULO, 2012a), com o objetivo de estimular, fomentar e apoiar iniciativas de 
criação e implantação de parques tecnológicos, constituídos por empresas intensivas em conhecimento 
ou de base tecnológica.  
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5. Balanço do Projeto Eixo Tamanduatehy

Buscamos evidenciar neste capítulo que o Projeto Eixo Tamanduatehy 
transformou-se significativamente ao longo dos anos. Ocorreram mudanças 
no desenho urbano proposto e alterações na definição de diretrizes de 
planejamento e gestão que se distanciaram do planejamento estratégico de 
cidade anunciado no lançamento do Projeto em 1999. 

No entanto, o objetivo de reestruturar a antiga área industrial não se perdeu 
até 2006, período quando os fatos relatados ocorreram e alguns avanços 
foram alcançados na busca da requalificação do espaço urbano.

Ainda hoje, há limitações não superadas e que continuam sendo um desafio 
para a gestão desse território. Elas foram abordadas durante o texto e estão 
destacadas a seguir para futuras reflexões:

I. A configuração urbana e a limitada atratividade da área

Cabe ressaltar que a configuração do Eixo Tamanduatehy caracterizada 
pela faixa linear ao longo de dois grandes obstáculos (Ferrovia e. Avenida 
dos Estados / Rio Tamanduateí) e a insuficiente “rede viária” existente 
dentro dessa faixa não permitia a necessária permeabilidade e integração 
com o entorno. Isto contribuía para manter uma parcela dessa área 
em uma condição de “isolamento” que afastava diversos tipos de uso e 
empreendimentos. Além disso, havia as restrições ambientais oriundas 
da ocupação caracteristicamente industrial (próxima à ferrovia) e da 
topografia acidentada (topo de morros com nascentes), existente em parte 
significativa dos lotes ainda não ocupados ao longo da Avenida dos Estados, 
reduzindo a área útil de ocupação. Em contraponto, em outras partes do 
município, ainda havia disponibilidade de terras com infraestrutura (redes, 
equipamentos públicos, serviços etc) onde o mercado poderia realizar seus 
empreendimentos. 

Assim, para a área do Eixo tornar-se atrativa seria necessário promover 
a reestruturação urbana, desapropriando áreas privadas, viabilizando a 
abertura e integração de viário além de melhorar a infraestrutura existente, 
que seria definidora de um novo tecido urbano e de uma nova ocupação 
deste território, com uma lógica de parcelamento não industrial.
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Para tanto, eram necessários, por um lado, canalizar recursos públicos e, 
por outro, instituir normas específicas para parcelamento e uso do solo. O 
governo municipal não viabilizou nenhuma dessas ações.

II. Desenho urbano como peça de promoção da área e não como articulador 
de investimentos públicos. 

A formulação original apresentava ideias para um projeto urbano descolado 
das questões reais: a fundiária, os usos e restrições existentes, o interesse do 
capital privado e a capacidade de investimento do Poder Público. 

Em seguida, o projeto-síntese estabeleceu algumas diretrizes viárias, 
considerando os limites das áreas privadas, mas se limitou a registrar as 
operações urbanas realizadas, propostas e em execução, sem definir um 
parcelamento adequado ao uso pretendido.

Em decorrência, o parcelamento do território ficou restrito e condicionado 
à apresentação de projetos pelos empreendedores sem articulação com 
projetos urbanos estruturadores do território e agravado pelos reduzidos 
investimentos públicos. 

E, quando instituído o Eixo Tamanduatehy como uma Zona Especial no 
Plano Diretor, não foi possível estabelecer parâmetros específicos, remetendo 
à aprovação a uma lei específica, adiando uma imediata regulação de uso 
e ocupação do solo e a possibilidade de uso dos instrumentos urbanos. As 
grandes glebas privadas oriundas de uso industrial permaneceram vazias e 
subutilizadas sem alterar a malha viária existente. 

III. Operações Urbanas e Investimentos públicos

As operações urbanas em Santo André, mencionadas anteriormente neste 
capítulo, constituíam-se em parcerias público-privadas que viabilizaram 
empreendimentos não permitidos pela legislação vigente, devido ao 
zoneamento industrial metropolitano, usando expedientes como Outorga 
Onerosa do Direito de Construir (OODC) e de alteração de uso, antecipação 
ou isenção de Imposto Territorial Urbano (IPTU) e mecanismos 
semelhantes aos das operações interligadas, com captação de recursos em 
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um determinado projeto e aplicação em local e projeto diferente. Cada uma 
delas foram realizadas diretamente entre o governo e os empreendedores 
privados e submetidas à autorização legislativa.

Os investimentos privados para a reestruturação do uso da Avenida 
Industrial, onde se encontravam grande parte das operações urbanas, foram 
viabilizados como complementação aos investimentos públicos previstos 
para interligar as obras da Área Central ao Projeto Eixo Tamanduatehy. 
Nesse caso, especialmente, o desenho urbano orientou as contrapartidas 
das operações na busca de complementar as obras necessárias a essa 
interligação, alterando significativamente o uso do solo daquele perímetro. 

Tal eixo de ligação, onde se concentrou as primeiras operações urbanas, 
já era objeto de atenção do governo antes mesmo da instituição do 
projeto do Eixo Tamanduatehy, pois havia propostas apresentadas pelo 
setor imobiliário para ocupar essa área, mas as restrições de uso do solo 
impediam a instalação de outro uso que não fosse o industrial.

Nas demais operações, fora deste eixo da Avenida Industrial, as mudanças 
foram pouco significativas, pois a execução de obras isoladas realizaram 
melhorias pontuais, também exigidas pelo Poder Público, mas que tiveram 
um baixo impacto sobre o tecido urbano existente. A continuidade do 
sistema viário proposto, que estruturaria o território, ficava na dependência 
dos proprietários privados das grandes glebas lindeiras. Não existia 
nenhum instrumento de indução para utilização dessas glebas e poucas 
possibilidades legais para exigir do proprietário investimentos nas áreas 
públicas. 

IV. Limitada gestão do solo privado 

A gestão do solo privado no Eixo Tamanduatehy, inicialmente limitada pelo 
zoneamento industrial, foi sendo enfrentada pelo Poder Público por meio 
das operações urbanas que pontualmente permitiram a mudança de uso do 
solo e dos parâmetros de ocupação. Tal ação permitiu a reestruturação da 
Avenida Industrial, mas as restrições do zoneamento limitavam a ocupação 
nas demais áreas.

Anos passaram-se até a aprovação do Plano Diretor, que deu uma 
nova possibilidade de gestão do solo pela aplicação dos instrumentos 
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urbanísticos, principalmente aqueles que buscavam garantir o acesso à 
população de baixa renda - ZEIS e a utilização compulsória dos terrenos 
privados vazios e subutilizados - PEUC.

Após um extenso trabalho de identificação, notificações dos proprietários 
das grandes glebas vazias e subutilizadas e da elaboração de uma minuta 
de lei para a aplicação do IPTU progressivo no tempo, os processos foram 
interrompidos e o Poder Público deixou de usar a prerrogativa de induzir a 
utilização dos imensos terrenos vazios e subutilizados e mudar o perfil de 
uso desta área. As glebas que foram obtidas por desapropriação ou dação 
em pagamento, após serem demarcadas com tais instrumentos urbanos 
(ZEIS, PEUC e Preempção) também não foram utilizadas pela prefeitura.

Considerando que a questão fundiária sempre foi um desafio para o 
desenvolvimento do Projeto, a gestão dos instrumentos urbanísticos poderia 
trazer uma nova perspectiva de ocupação para o Eixo, principalmente nas 
áreas subutilizadas ou nunca antes ocupadas. Lembrando sempre que a 
maior parte das terras é privada e os instrumentos do Estatuto das Cidades 
ainda são insuficientes para limitar direito de propriedade, mas podem, 
se bem coordenados com outros instrumentos do arcabouço jurídico e 
tributário, induzi-la a sua função social.

O Poder Público, nesse período, buscava estruturar a ação em tais áreas, 
a partir da reserva de recursos orçamentários para desapropriação, dação 
e preempção e realização de planos de ocupação das áreas de ZEIS. É fato 
que a aplicação desses instrumentos consome um longo tempo e exige uma 
gestão permanente da Poder Público, que nem sempre é consonante com 
os tempos do Projeto. 

V. Os limites do município em estabelecer uma estratégia de ação regional 

A centralidade metropolitana pretendida dependia de um planejamento 
regional e metropolitano que inexiste e de uma articulação regional que 
se enfraqueceu, pois se personificou na presença do prefeito Celso Daniel. 
O protagonismo municipal não era suficiente para as transformações 
pretendidas e continuam frustradas as tentativas para ocupação de 
uso misto adensado assim como as de abrigar novas atividades (Centro 
Logístico – Correia Transportadora, centro tecnológico, os condomínios 
industriais).
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A questão fundiária é determinante em todos os processos urbanos e não 
seria diferente no Projeto Eixo Tamanduatehy. A alteração da estrutura 
urbana de um território de propriedade majoritariamente privada, 
sem gestão do solo, sem aporte de recursos financeiros e com escassos 
financiamentos públicos traduziu-se nas poucas mudanças alcançadas. 
Não se efetivou no Eixo Tamanduatehy uma gestão do solo urbano, a partir 
de um desenho urbano que estabelecesse parâmetros para uma operação 
urbana capaz de reestruturar o território. 

6. Conclusões

O Projeto do Eixo Tamanduatehy, lançado como uma proposta de 
transformação da área, não foi viabilizado, entre outros fatores, por não ter 
canalizado recursos expressivos e não  ter atraído, apesar do lançamento 
midiático,  o volume de investimentos privados esperados. As obras e 
operações urbanas realizadas foram divulgadas como “parte” do projeto, 
mas provavelmente teriam acontecido com ou sem o Projeto Eixo.

O desafio da reestruturação urbana pela alteração dos usos existentes, de 
responsabilidade municipal, mas de impacto regional e metropolitano, 
estava também condicionada ao desenho institucional regional do ABC 
que não conseguiu avançar rumo à gestão regionalizada do solo urbano. 
A elaboração de um plano diretor regional, coordenado por uma instância 
regional, poderia estabelecer macrodiretrizes econômicas, urbanas e 
sociais.

O desenho urbano foi uma peça de promoção da área, mas não foi articulador 
de investimentos públicos ou privados, pois a questão fundiária, essencial 
para definição dos investimentos, não foi tratada como principal elemento 
para a estruturação dessa área. Ressaltando novamente, que, tratava-se de 
grandes glebas, onde parte havia sido ocupada por uso industrial e outra 
parte significativa não havia tido nenhum uso anterior. 

As criticas externas (acadêmicas ou não), embora não tenham sido 
determinantes, contribuíram para as revisões nos rumos do Projeto. O 
prefeito Celso Daniel, que também era um acadêmico, teve sempre presente 
o debate teórico, e o considerava na sua atuação como gestor público.  O 
seu perfil e o protagonismo nas ações regionais a partir do Consórcio do 
ABC, certamente credenciaram esse prefeito a conduzir o processo do 
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Eixo Tamanduatehy durante seu mandato. Sua morte, consequentemente, 
também deve ter contribuído para a perda de credibilidade e importância 
do Projeto.

Claramente, as demais limitações locais enfrentadas no desenvolvimento 
do Projeto foram também determinantes para seu resultado, além de uma 
desfavorável conjuntura macroeconômica. O Poder Público não tinha 
orçamento próprio para alavancar um projeto dessa magnitude; o setor 
privado não “comprou” o Projeto e a área não era objeto de interesse 
imobiliário como esperado pelo Poder Público. Somada a tais questões, 
a prefeitura teve limitada capacidade de gestão do solo privado, além das 
significativas restrições ambientais e de infraestrutura. Na medida em que 
foi avançando, a estruturação da legislação urbana com a aprovação do 
Plano Diretor e implementação dos instrumentos do Estatuto das Cidades, 
abriu-se um novo caminho para a indução de uso das grandes glebas 
vazias e subutilizadas.  Porém, novamente com a alternância de governo, 
interrompe-se a aplicação dos instrumentos do Estatuto das Cidades para 
fazer cumprir a função social da propriedade.

Os instrumentos de indução do uso do solo se tivessem sido efetivados já 
seria possível avaliar os resultados no território e verificar suas limitações. 
De qualquer forma, eles teriam de estar articulados a um investimento 
em infraestrutura que resultaria em um novo parcelamento do território. 
E, em escala ampliada, a uma gestão regional e metropolitana capaz de 
implementar uma nova estratégia de uso e ocupação regional.
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PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA LOCAL E COMPLEXIDADE. 
UMA REINTERPRETAÇÃO DO LEGADO DO PROJETO EIXO 
TAMANDUATEHY - SANTO ANDRÉ

Jeroen Klink

Introdução – Montando a cena 

Em 21 de novembro 2001, o que seria uma das últimas aparições do então 
prefeito de Santo André antes da sua morte, Celso Daniel, juntamente 
com Carlos Vainer, professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, debateram a 
problemática do poder local e o alcance das estratégias locais na produção 
de cidades mais justas e com maior qualidade de vida.1 

O teor do debate foi emblemático em um período marcado pelas críticas 
intensas em torno do chamado empresariamento (HARVEY, 1989) do 
planejamento e gestão na cidade de Santo André. Aproximadamente 
quinze anos após o esgotamento do keynesianismo/fordismo nos 
países centrais, fato que agora também pode ser presenciado nos países 
semiperiféricos, considerando a queda do nacional-desenvolvimentismo, 
a crescente hegemonia do discurso neoliberal e o processo de 
reestruturação produtiva (este último gerando imensos corredores 
industriais obsoletos), um planejamento urbano virado “de ponta-
cabeça” (HALL, 1995, p. 407). No capitalismo informacional-global, 
as cidades transformar-se-iam em sujeitos-protagonistas privilegiados 
para a articulação de novas identidades e oportunidades atreladas a um 

1. Debate “A cidade como máquina de crescimento. Limites e potencialidades do protagonismo local no 
cenário internacional”, organizado na Universidade de São Caetano do Sul, SP.
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mundo pós-industrial de serviços de ponta (BORJA; CASTELLS, 1997; 
BORJA, 1995; CASTELLS; BORJA, 1996). Até as cidades supostamente 
administradas pelas forças progressistas, como Santo André, estariam 
imersas numa disputa hobbesiana pela atração do capital internacional, 
por meio de mecanismos de planejamento estratégico e de grandes 
projetos urbanos estruturantes do território (FERNANDES, 2001). A 
escala local, através do empresariamento urbano, estaria transformando 
a “obsolescência momentânea” das estruturas industriais do fordismo em 
novas trajetórias de valorização imobiliário-financeira (ALVAREZ, 2008; 
FIX, 2001). O ideário do urbanismo competitivo não apenas marcaria o 
início de uma fase de importação “de ideias fora do lugar”, mediada pelos 
consultores internacionais, mas também de eliminação dos conflitos 
intraurbanos em torno do ambiente construído, em prol de “uma cidade 
do pensamento único” (ARANTES; VAINER; MARICATO, 2000, p. 7-9).  

O Projeto Eixo Tamanduatehy, concebido na gestão de Celso Daniel, no 
período 1997-2000, como uma das âncoras da estratégia local “Santo 
André – Cidade do Futuro”, estava também inserido nessas polêmicas 
sobre o empresariamento urbano e o planejamento estratégico local 
(ARAUJO, 2004; BRANDÃO, 2003). No final dos anos 90, tal Projeto 
consolidou-se como objeto privilegiado de uma crescente reflexão 
crítica acerca das transformações no planejamento e gestão das cidades 
latino-americanas num cenário marcado pela globalização neoliberal 
(MARICATO, 2000; ALVAREZ, 2008; FIGUEIREDO, 2005; SAKATA, 
2006).

Entretanto, diferentemente da tradição crítico-estruturalista, muitas 
pesquisas sobre o Eixo Tamanduatehy acabaram priorizando a fase 
inicial “comunicacional” do Projeto, em detrimento de uma leitura mais 
histórica da sua trajetória, bem como de suas clivagens com a gestão local 
como um todo. Curiosamente, vários trabalhos também dissociaram a 
avaliação do Projeto Eixo Tamanduatehy de uma análise da construção 
político-relacional contestada das próprias escalas, em geral, e da local, 
em particular, assim como menosprezaram as implicações disso na 
disputa de hegemonia sobre a gestão local. Conforme aponta a literatura 
relacionada ao tema (LOBÃO; MARTINS; RODRÍGUEZ-POSE, 2009), 
não há nada inerente à escala (local), pois esta ao mesmo tempo influencia 
e é moldada pelos atores em função dos seus interesses. A ausência 
dessa leitura das dinâmicas contestadas de escalas, agentes e interesses 
dificultou uma compreensão das complexidades que cercavam o Projeto 
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Eixo Tamanduatehy, em geral, e seu papel na produção e reprodução do 
espaço urbano na cidade de Santo André, em particular. Além disso, a 
literatura crítica analisou o Projeto como um receptáculo das ideias 
associadas às estratégias de revitalização urbano-metropolitana que 
marcavam a crise do fordismo e do keynesianismo-espacial nos países 
centrais. Na prática, tal leitura permitiu um enquadramento ideológico-
imaterial do Eixo e da estratégia de desenvolvimento preterida como 
representações hegemônicas do espaço urbano e regional, no entanto, 
sem dialogar com as especificidades materiais que cercavam a gestão 
concreta do processo de reestruturação produtiva na cidade de Santo 
André. Por fim, a reflexão sobre o Eixo não aprofundou a emergência, 
quase dialética, de novos espaços de representação que influíram sobre 
a condução do próprio Projeto, principalmente a partir da discussão do 
novo Plano Diretor Participativo. 

O objetivo deste capítulo não será o de retomar detalhadamente as 
diversas etapas de implantação e os resultados do Projeto em termos 
de desenvolvimento urbano do município, tendo em vista já haver uma 
literatura consolidada sobre o tema (SAKATA 2009; MORO, 2002; 
UEMURA, 2011). Buscamos problematizar a literatura crítica existente 
sobre o Projeto, para, assim, contribuirmos para a compreensão de algumas 
complexidades que cercaram o planejamento da cidade e o Projeto Eixo 
Tamanduatehy. Argumentamos que os debates pouco avançaram na 
análise de três dimensões entrelaçadas, isto é: (i) a construção política e 
contestada da escala local e seu significado para a disputa de hegemonia 
sobre a gestão; (ii) o planejamento estratégico, a neoliberalização e a 
emergência de uma representação hegemônica do espaço urbano e 
regional a partir do Projeto do Eixo e (iii) planos, projetos e os novos 
espaços de representação. 

Após esta introdução, organizamos este capítulo em três seções. Na 
próxima, resumimos o ambiente socioeconômico e político que norteou 
a formulação do Projeto Eixo Tamanduatehy. Na segunda, apresentamos 
uma síntese das críticas em relação ao Projeto, enquanto, na terceira seção, 
desenvolvemos uma interpretação alternativa do significado do referido 
Projeto. Com base na experiência do Projeto Eixo Tamanduatehy em 
Santo André, apresentamos, na conclusão, algumas reflexões para uma 
agenda de pesquisa crítica sobre o empresariamento urbano que faça jus 
às complexidades de trajetórias geo-históricas específicas das cidades 
brasileiras em um cenário de globalização neoliberal. 
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1. Localizando o Projeto Eixo Tamanduatehy na gestão urbana de Santo 
André 

Há extensa bibliografia sobre a fase pós-1990 no processo de globalização 
financeira e de reestruturação produtivo-tecnológica, assim como seus 
entrelaçamentos com o regime de organização e intervenção territorial do Estado 
brasileiro, em geral, e com a produção e reprodução do espaço urbano e regional, 
em particular (COSTA, 2007; PACHECO, 1998; LEITÃO, 2009; FIORI, 1995).  

De forma sintética, dessa literatura emerge uma caracterização sombria 
da dinâmica urbano-metropolitana no Brasil nos anos 90. A abertura 
macroeconômica descontrolada e o esgotamento de um regime de organização e 
atuação centralizada e uniformizada do Estado nacional na produção do espaço 
urbano e regional, associado ao chamado keynesianismo-espacial, também 
geraram no Brasil um cenário macroinstitucional de governanças locais instáveis 
e altamente competitíveis (KLINK; DENALDI, 2011; BRENNER, 2004).   

O impacto de tais transformações e do processo mais antigo de 
“macrodesconcentração concentrada” dos anos 70, que já vinha 
desencadeando transferências de plantas industriais do ABC para outras 
regiões dentro e fora do Estado de São Paulo (DINIZ, 1993; CANO; 
CAPPA; 1996), foram dramáticos para o ABC, em geral, e a cidade de Santo 
André, em particular (RODRÍGUEZ-POSE; TOMANEY; KLINK, 2001; 
CONCEIÇÃO, 2008; ANAU, 2001). Assim como nas demais áreas urbanas 
e metropolitanas, já comprometidas pelo modelo de industrialização de 
baixos salários (MARICATO, 1996), Santo André viu-se diante de um 
quadro de fratura industrial, que se refletiu na emergência de antigas áreas 
industriais abandonadas ou subutilizadas, nas altas taxas de desemprego e 
na precarização das relações de trabalho. Foi também nesse período que a 
exclusão socioespacial aprofundou-se, o que se expressou no crescimento 
acentuado dos assentamentos precários (DENALDI, 2003). 

Em 1997, com uma percepção sobre alguns desses desafios que cercavam a sua 
(segunda) administração, e dentro de uma visão de planejamento de longo prazo 
para a cidade, Celso Daniel concebeu o Projeto Eixo Tamanduatehy.2 Referido 

2. O programa Cidade de Futuro representou um esforço de planejamento estratégico que buscava 
estabelecer o elo entre o curto, médio e longo prazo. Agrupou um conjunto de programas estruturantes 
da Prefeitura, como por exemplo, o programa integrado de inclusão social (posteriormente 
transformado no Programa “Mais Igual”), o planejamento e gestão participativa das áreas mananciais 
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Projeto procurou mobilizar os diversos atores em torno da formulação de 
uma estratégia de revitalização do corredor industrial semiabandonado e 
subutilizado, localizado ao lado da Avenida dos Estados, a antiga ferrovia 
Santos-Jundiaí e quadras lindeiras e a várzea do rio Tamanduateí, cujo 
território fazia parte do antigo eixo de industrialização do início do século 
passado, localizado entre a cidade de São Paulo e o Porto de Santos (Mapa1) 
(BRUNO; DENALDI, 2009). 

Cabe ressaltar que a área do Eixo concentrou uma parcela importante do 
espaço de reestruturação produtiva na cidade de Santo André, com presença 
significativa de grandes galpões industriais vazios e abandonados, e de 
contaminação do solo urbano associada à ocupação industrial realizada sem 
controle ambiental desde o início do século passado, gerando altos riscos 
financeiros de investigação, remediação e aprovação de empreendimentos 
no Estado e prefeitura. A segregação física, proporcionada pela presença 
da ferrovia e da Avenida dos Estados, com poucas transposições para 
os demais centros da cidade, e o zoneamento exclusivamente industrial 

(incluindo Parque Andreense e a Vila Paranapiacaba) e o programa de revitalização do centro e dos 
centros de bairros, entre outros.  

Macrozona Urbana
Macrozona de Proteção Ambiental
Eixo Tamanduatehy

Represa Billings
Limite da Área de Proteção
aos Mananciais
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prevista na legislação municipal e estadual dos anos 70, apenas reforçaram 
a baixa demanda por uso residencial e certo isolamento do território do 
Eixo. Portanto, um dos pressupostos que norteava o desenho inicial do 
Projeto Eixo Tamanduatehy era o das relações imbricadas entre a estratégia 
de desenvolvimento para a cidade e a pactuação e negociação entre os 
agentes acerca da utilização dessa área. 

No período que vai de 1997 (início do planejamento do projeto) até 2005 
(execução do novo Plano Diretor aprovado), o Projeto Eixo Tamanduatehy 
sofreu mudanças no discurso, na condução e na moldagem com a 
própria estratégia local como um todo (COUTINHO et al., 2010). Como 
discutiremos mais adiante, longe de representar etapas nitidamente 
separadas que se sucederam num processo histórico linear (BROWNILL, 
2010), podemos, mesmo assim, diferenciar três grandes fases entrelaçadas 
que marcaram a trajetória do Projeto: 

1. 1997 – 2000: a fase comunicacional de mobilização de lideranças da 
sociedade em torno de uma visão global acerca do futuro da área 
do Eixo e de seu papel transformador do espaço urbano e regional. 
Inicialmente, equipes de consultores nacionais e internacionais 
interagiram com o grupo gestor do Eixo (diretamente ligado ao 
gabinete do prefeito) no âmbito de um processo de discussão 
interna sobre as chamadas novas centralidades metropolitanas 
que seriam desencadeadas a partir do Projeto. Em seguida, no 
âmbito de seu lançamento, as propostas temáticas dos consultores 
(mobilidade e conectividade; áreas verdes, parques e ambiente 
urbano de qualidade; quadras e volumetria; espaços públicos 
etc.) foram apresentadas e divulgadas numa série de eventos de 
grande porte com exposição na mídia nacional. As propostas 
não concretizaram a ideia motriz da nova centralidade, mas a 
concepção remeteu-se à possibilidade de a região superar o seu 
papel de subúrbio industrial e de espaço de passagem entre a 
capital e o Porto de Santos (SAKATA, 2009).   

2. 2001 – 2002: a fase de aterrissagem, por meio da elaboração de um 
conjunto de diretrizes e de um projeto-síntese após o lançamento 
do Projeto propriamente dito. O objetivo foi avançar na 
operacionalização do Projeto, transformando a visão difusa sobre 
as novas centralidades metropolitanas em algo que poderia vir a 
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ser o Plano Diretor do Projeto Eixo Tamanduatehy. A condução 
do Projeto foi transferida para a Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Inclusão Social. Também foi criado um grupo promotor, 
com participação de segmentos empresariais e lideranças da 
sociedade, desmobilizada já em 2000. Por razões que discutiremos 
mais adiante, a Prefeitura enfrentou dificuldades para dar 
sequência à fase “visionária” do Projeto e avançar na direção de um 
master plan territorial para o Eixo Tamanduatehy. Na prática, essa 
fase caracterizou-se pela negociação de uma série de operações 
urbanas consorciadas, aprovadas por leis específicas, em função 
da necessidade de adequar os espaços para usos comerciais e de 
serviços onde outrora fora uma zona exclusivamente industrial 
conforme legislação antiga, então em vigor (BRUNO; FELIPE; 
DENALDI, 2006; COUTINHO et al., 2010).3 O projeto-síntese 
também incorporou alguns empreendimentos que já estavam 
sendo negociados, como o Shopping ABC Plaza, a Cidade Pirelli 
e o Auto Shopping Global. 

3. 2003 – 2005: a fase da imersão do Projeto no novo Plano. Com 
a aprovação do Estatuto da Cidade, a Prefeitura desencadeou, 
a partir de 2002, uma ampla mobilização da sociedade em 
torno da discussão, elaboração e aprovação de um novo Plano 
Diretor alinhado com a chamada função social da propriedade 
(KLINK; DENALDI, 2011). A responsabilidade pela condução 
do Projeto Eixo Tamanduatehy mudou para a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação. Dois anos e meio de 
negociação e articulação resultaram na aprovação do novo Plano 
Diretor em dezembro de 2004, definindo o Eixo como projeto de 
requalificação urbana, aplicando no seu território um conjunto 
de instrumentos urbanísticos previstos pelo Estatuto da Cidade 
(BRUNO; DENALDI, 2009).  

Não retomamos aqui a análise detalhada do impacto do Projeto Eixo 
Tamanduatehy, ou das operações consorciadas, sobre o desenvolvimento 

3. Como veremos adiante, o Plano Diretor de 1996, então em vigor, apresentava um zoneamento 
funcional que reservava papel importante para as áreas exclusivamente industriais. 
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urbano do município, mas propomos uma reinterpretação do legado de tal 
Projeto, a partir de uma discussão crítica da literatura. 

2. Neoliberalização, representações hegemônicas do espaço e o Projeto Eixo 
Tamaduatehy

“Embora um levantamento mais sistemático sobre os efeitos das ‘novas 
políticas urbanas’ sobre a gestão das cidades brasileiras ainda esteja por ser 
feito, já se dá conta na literatura de estratégias competitivas para atração 
de investimentos em andamento no país. No curso dos anos 90, vão se 
identificando os parâmetros ‘da nova política urbana’ na gestão de cidades 
como Rio de Janeiro, Curitiba e, de certa forma, até mesmo Santo André”. 
(FERNANDES, 2001, p. 41, grifo nosso).

A crítica às “novas políticas urbanas”, isto é, ao empresariamento urbano, 
está enraizada nas experiências de revitalização urbana nos países centrais 
(HARVEY, 1989; BRENNER; THEODORE, 2002). Considerando que 
tal narrativa crítica também orientou uma parcela da literatura sobre o 
empresariamento no Projeto Eixo Tamanduatehy, sintetizamos aqui seu 
principal fio lógico (ARANTES; MARICATO; VAINER, 2000; COMPANS, 
2005; FERNANDES, 2001). 

Um primeiro elemento do raciocínio refere-se ao limite da ação local 
num cenário de globalização financeira e de reestruturação produtiva. 
Encontramos aqui variações ao tema da insuficiência ou do caráter 
contraproducente do desenvolvimentismo local (BRANDÃO, 2003). Pois, 
apesar do processo de reestruturação produtiva e financeira ter fragilizado 
o Estado-Nação, esse continuaria desempenhando papel central na 
articulação das políticas de desenvolvimento do território. No caso da 
União Européia, por exemplo, isso se reflete na presença ativa da escala 
nacional na articulação dos fundos públicos para a reconversão territorial. 
As estratégias de desenvolvimento econômico local endógeno, articuladas 
em torno das redes de micro e pequenos empresários, aglutinados nos 
distritos marshalianos, estariam condenadas ao fracasso à luz da assimetria 
de poder entre as empresas transacionais oligopolistas e o capital financeiro, 
de um lado, e os governos locais, de outro, o que transformaria a articulação 
local em leilão invertido entre Estado e setor privado (MARTINELLI; 
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SCHOENBERGER, 1994). Numa visão mais sombria desta vertente, uma 
ampla aliança entre as agências multilaterais – que desde os anos 80 pregam 
um ciclo virtuoso de competitividade urbana e de erradicação da pobreza 
urbana desencadeado pela boa governança urbana (BANCO MUNDIAL, 
1991) – as empresas transnacionais e as chamadas coalizões locais de 
crescimento, compostas pelos empresários locais e pelo capital imobiliário 
(LOGON; MOLOTCH, 1987), transformaria a escala local num receptáculo 
das estratégias de acumulação do capital (FERNANDES, 2001, p.35). 

Outro elemento da crítica refere-se ao fato de que o empresariamento 
urbano dissemina uma representação hegemônica acerca da produção e 
reprodução do espaço urbano nos países semiperiféricos, culminando na 
consolidação do chamado Consenso de Washington e do pensamento único 
na escala local (VAINER, 2000, p. 84-90). Elemento central nesse raciocínio 
é o conceito do empreendedor (HARVEY, 1989; HALL, 1995, p. 407-431). 
No sentido estrito, um empreendedor corre risco, busca antecipar o futuro 
e assume uma postura mais flexível. Aplicado ao contexto das experiências 
de revitalização nos países centrais, um governo local empreendedor usa 
o fundo público e a regulação para alavancar mudanças na trajetória das 
cidades afetadas pela crise no fordismo. A gestão empreendedora rompe 
com o planejamento modernista-funcionalista que ambicionava moldar 
o território como um todo. Além disso, considerando a aceleração do 
tempo e do espaço e a dificuldade que isso gera para produzir diagnósticos 
integrados (que virariam rapidamente obsoletos), o empreendedorismo 
urbano limita-se a intervenções cirúrgicas em pontos do território urbano, 
mas que, ao mesmo tempo, potencializariam mudanças rumo à cidade 
desejada do futuro (BORJA, 1995; CASTELLS; BORJA, 1996). Emerge, 
assim, um planejamento por meio de projetos estratégicos em torno da 
revitalização de portos, rios urbanos, ferrovias e corredores industriais, 
sempre com forte carga midiático-comunicacional, impulsionado pela 
aquisição pública de áreas, pelo regime de propriedade pública de terra, 
pelos investimentos em infraestrutura urbana e despoluição dos ativos 
urbanos degradados (terrenos, rios etc.) e, por último, mas não menos 
importante, pela flexibilização da legislação urbanística (BRENNER; 
THEODORE, 2002; ARANTES; VAINER; MARICATO, 2000).

Entretanto, o que está em jogo com o empresariamento urbano vai além de 
azeitar o fundo público e a capacidade regulatória do Estado em torno de 
um pacto para o crescimento econômico local. A cidade empreendedora 
também desempenha papel-chave nas chamadas dimensões imateriais, 
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isto é, na criação de uma consciência coletiva acerca da gravidade da crise 
econômica, e, ao mesmo tempo, das oportunidades para a atração de 
novas atividades econômicas. A sensação subjetiva acerca da crise urbana 
representa um analgésico para os conflitos entre o capital e o trabalho em 
torno do ambiente construído e prepara o terreno para uma estratégia 
urbana “patriótica” de consenso em prol da inserção virtuosa no capitalismo 
global. A gestão estratégica da crise urbana obriga a proclamação do fim 
dos conflitos intraurbanos e a substituição da polis – que constitui o espaço-
tempo da política e da negociação dos conflitos – pela city – situada no 
espaço-tempo acelerado dos negócios (VAINER, 2000, p. 95-100). 

Na mesma linha, autores como Logon e Molotch (1987) contribuíram 
para o debate sobre o papel ideológico das chamadas coalizões locais 
de crescimento nos países centrais. Tais coalizões buscam maximizar o 
valor de troca da cidade em detrimento do seu valor de uso, este último 
ancorado nas vivências e experiências cotidianas dos moradores. Nesse 
cenário, o governo local está diretamente comprometido com a gestão da 
desindustrialização, mediando um processo de obsolescência temporária 
das áreas industriais, seguida pela revalorização dessas mesmas por meio da 
execução de grandes projetos urbanos com forte componente financeiro-
imobiliário (HARVEY, 2005, p. 95-127). Essa literatura internacional 
também influenciou a crítica brasileira. Alvarez (2008), por exemplo, 
analisa o papel do Projeto Eixo Tamaduatehy na reprodução do espaço, 
articulando, via o orçamento municipal e a regulação urbanística, uma 
dialética semelhante de desvalorização de terrenos industriais obsoletos 
e sua subsequente revalorização em função da emergência de novos usos 
associados ao terciário avançado. Estaria em jogo, portanto, um aumento 
gradual do valor de troca da cidade, em detrimento de seu valor de uso, 
e, em última instância, “pondo em xeque a reprodução da própria vida” 
(ALVAREZ, 2008, p.93). 

Para agravar esse cenário sombrio, uma representação do espaço que 
elimina a existência do conflito em torno do ambiente construído também 
reduz as janelas de oportunidades para a emergência de outros espaços de 
representação e arenas que pudessem contestar a visão hegemônica acerca 
da dinâmica urbana (COX, 1995).4 Na prática, portanto, as estratégias de 

4. E, ironicamente, de acordo com Vainer (2000), é exatamente nessa dimensão (imaterial) que a escala 
local poderia apresentar capacidade contestatória do modelo neoliberal. Veja também Harvey (2005, p. 
237-239) na discussão sobre os chamados espaços de esperança.
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empresariamento urbano, como as do Eixo Tamanduatehy, representaria 
um obstáculo imaterial-ideológico para desenvolver o que Randolph (2007, 
p.10) chama um “planejamento subversivo”, ou, na terminologia de Pieterse 
(2008, p.104), “uma transgressão silenciosa à ordem urbana”. 

2.1. Problematizando o legado do Eixo Tamanduatehy

No que segue, apresentamos uma reinterpretação do legado do Eixo a 
partir de três argumentos entrelaçados.

2.2. A construção política e contestada das escalas e o significado para a 
disputa de hegemonia sobre a gestão local

Paradoxalmente, enquanto uma melhor compreensão do conceito de 
escala é crucial para avançar na avaliação dos limites e potencialidades 
de estratégias locais, em geral, e de projetos estratégicos como o Eixo 
Tamanduatehy, em particular, os debates sobre o tema têm se caracterizado 
por certo viés dicotômico. 

Encontramos, de um lado, uma vertente neolocalista à maneira de 
Borja e Castells (1997) de acordo com a qual as cidades representam 
protagonistas naturais (endógenas) à luz do novo cenário da economia 
internacional, e, de outro, os chamados neonacional-desenvolvimentistas, 
que interpretam o atual regime reescalonado e competitivo de 
organização e intervenção territorial do Estado no pós-1990 em termos 
de fragmentação e neoliberalização do espaço nacional. De acordo com 
tal visão, o keynesianismo-espacial foi paulatinamente substituído por 
um neolocalismo competitivo, agravando as históricas disparidades 
intra e interurbanas no espaço nacional brasileiro. Para sair dessa 
armadilha neolocalista, que é reforçada pelo clima ideológico alinhado 
ao consenso de Washington, a escala nacional desempenha papel crucial 
para retomar um projeto de desenvolvimento para o país, reconstruindo 
as complementaridades e solidariedades inter-regionais do nacional-
desenvolvimentismo (FERNANDES; CANO, 2005). 

O debate esquematizado acima gerou um impasse, considerando que a 
escala não representa um recorte administrativo ou institucional (local, 
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metropolitano, estadual, nacional, global), mas uma construção política 
(VAINER, 1995), imbricada entre as macroestruturas socioeconômicas 
mais amplas, de um lado, e, de outro, os processos de agenciamento, 
impulsionados pelos atores. Não há nada inerente à escala, pois, ela reflete 
estratégias de múltiplos atores, que buscam construí-la como instrumento 
para alcançar seus interesses (BROWN; PURCELL, 2004; PIKE; 
TOMANEY, 2009; JOHNSON, 2008). Dessa interpretação alternativa, 
emerge um conceito relacional e dinâmico de escala, de acordo com o qual, 
ao mesmo tempo, esta molda e é moldada pelas relações conflituosas entre 
agentes, interesses e dinâmicas socioeconômicas e políticas. Nesse cenário, 
caracterizado pela complexidade e pela contingência (HEALEY, 1997), o 
resultado de estratégias locais nem está destinado ao fracasso (como alegam 
os neonacional-desenvolvimentistas), nem automaticamente gera um ciclo 
virtuoso à luz das vantagens “naturais” da escala local (como alegam os 
neolocalistas). 

Essa leitura dinâmico-relacional das escalas tem outras implicações. No 
bojo do processo de descentralização e redemocratização, que marcou 
a trajetória brasileira a partir de meados dos anos 80, encontramos 
um conjunto de movimentos contraditórios (MARICATO, 2010). 
Presenciamos, ao mesmo tempo, o fortalecimento dos movimentos sociais, 
em busca da reforma urbana e da função social da cidade, e a emergência 
de coalizões locais conservadoras, organizadas em torno de uma agenda de 
crescimento econômico e fortalecidas pela fragilização do keynesianismo-
espacial, que procuram apropriar-se da produção social da cidade. A leitura 
do significado da escala local no Brasil pós-nacional desenvolvimentista 
não pode ser dissociada dessa disputa de hegemonia entre agentes e 
movimentos sobre o projeto de desenvolvimento local. 

Curiosamente, como vimos anteriormente, a literatura sobre o 
desenvolvimento local, e o empresariamento urbano no âmbito do Projeto 
Eixo Tamanduatehy, incorporou uma visão relativamente estática e 
monolítica sobre a escala local, apontando a Prefeitura como prisioneiro 
de uma triangulação de interesses, composta por coalizões locais, agências 
multilaterais (e seus consultores) e corporações transnacionais, centrados 
em torno de uma agenda de revalorização fundiário-financeira e de 
aumento do valor de troca da cidade. 

Nesse sentido, o debate deixou de interpretar a escala local em Santo 
André como uma arena contestada, na qual movimentos sociais em 
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busca da reforma urbana e de recursos para urbanização e regularização 
de assentamentos precários, frações do capital (industrial, financeiro), 
trabalhadores e outros setores da sociedade civil organizada disputaram a 
hegemonia sobre a estratégia local, cujo resultado dessa disputa não estava 
pré-escrito no tempo e no espaço. Não surpreende, portanto, que a maior 
parte da literatura sobre o Eixo não conseguiu captar adequadamente as 
clivagens do Projeto com a própria gestão local. Ora, referindo-se aos 
estágios iniciais do Eixo, os trabalhos enquadraram a gestão local, até 
então considerada de esquerda, no modelo empresarial, ora interpretaram 
a “imersão do Eixo” na construção do Plano Diretor Participativo e a 
política de urbanização dos assentamentos precários como facetas de uma 
estratégia incompleta de valorização “do local”, alinhada com a agenda 
de produtividade urbana das agências multilaterais e dos consultores 
internacionais.5 

2.3. Neoliberalização e a representação hegemônica do espaço urbano a 
partir do Projeto do Eixo

O Projeto Eixo Tamanduatehy não pode ser mecanicamente enquadrado 
na tradição de empresariamento que caracterizou as estratégias de 
revitalização urbano-metropolitana na Europa e nos Estados Unidos da 
América. Como vimos, o cerne dessas experiências foi a presença de um 
governo local empreendedor, assumindo os riscos iniciais associados à 
estratégia de reconversão por meio do orçamento público e da regulação. 
Além disso, essas experiências foram marcadas pela alavancagem do Estado 
sobre os mercados imobiliários (MEYER, 1999). 

O Projeto Eixo Tamanduatehy não implicou em investimentos públicos 
orquestrados pelo governo local (BRUNO; FELIPE; DENALDI, 2006; 

5. Ver, por exemplo, Alvarez (2008; p. 113-114) sobre o papel da política de inclusão social e da 
urbanização de favelas. “Estas considerações iluminam a percepção de que as políticas urbanas 
chamadas, muitas vezes inclusivas, e desenvolvidas a partir dos anos 1990, têm um claro limite porque 
não apontam a superação da contradição que fundamenta a produção do espaço urbano, que é a da 
produção socializada e apropriação privada, pouco interferindo na hierarquização, fragmentação e 
funcionalização da cidade. Ao contrário, como estes projetos são pontuais, acabam, muitas vezes, por 
aprofundar a hierarquização, pois favelas que são urbanizadas e participantes de projeto de ‘inclusão’ 
acabam se diferenciando, das demais da cidade, atraindo pequenos comerciantes e prestadores de 
serviços, valorizando os imóveis”. 
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SAKATA, 2006). A maior parcela das propriedades na área do Eixo 
pertenceu ao setor privado, enquanto a Prefeitura, também em função do 
impacto da crise sobre o orçamento municipal, não efetuou investimentos 
em infraestrutura urbana no âmbito do Projeto.6 O argumento de que 
teria ocorrido uma flexibilização da legislação urbanística por meio das 
operações urbanas consorciadas da Avenida Industrial e do Projeto Cidade 
Pirelli também não procedeu (ALVAREZ, 2008). Na prática, o governo local 
antecipou-se às alterações na legislação de uso e ocupação de 1996, que 
viriam a acontecer no sentido de permitir a transformação do zoneamento 
exclusivamente industrial para o uso misto. O Plano Diretor de 2004 
consolidou tal zoneamento e, excetuando a área do Pólo Petroquímico de 
Capuava, abandonou o instrumento das zonas exclusivamente industriais. 
Portanto, ao invés de proibir essas alterações à luz da legislação em vigor ou 
então adiar a aprovação de novos empreendimentos na perspectiva de uma 
nova legislação urbanística alinhada com um tecido produtivo de plantas 
industriais mais enxutas, a Prefeitura permitiu as mudanças em troca de 
contrapartidas específicas. Interpretado dessa forma, independente de 
como avaliar e contabilizar cada uma das operações consorciadas aprovadas 
por lei,7 ao invés de representar uma flexibilização da legislação urbanística, 
o governo local efetivamente buscou captar uma parcela da valorização da 
terra por meio da negociação de usos e mudanças de índices. 

A falta de alavancagem do governo local “empreendedor” sobre a dinâmica 
dos mercados imobiliários também se refletiu no ritmo baixo de execução 
de projetos; na conjuntura econômica estagnada dos anos 90 e com uma 
carteira de projetos predominante privados, não era de surpreender que 
vários empreendimentos sofressem sucessivos atrasos. O que seria uma 
exceção à regra, isto é, a viabilização rápida do complexo hoteleiro com 
shopping na Avenida Industrial, deve ser atribuída à percepção do setor 

6. Os investimentos na macrodrenagem e na contenção de enchentes na Avenida dos Estados e a cessão 
do terreno municipal para a implantação da Universidade Federal do ABC, mencionados por Alvarez 
(2008) como exemplos de empresariamento via o orçamento público e a regulação urbanística, não 
podem ser contabilizados dessa forma. 
7. Não há consenso na literatura sobre o sucesso das operações urbanas consorciadas. Alvarez (2008) 
argumenta que várias das contrapartidas contabilizadas pela Prefeitura iriam ocorrer de qualquer 
forma em função das exigências legais (polos geradores, impacto de vizinhas etc.). Na visão desse 
autor, a preocupação com a arrecadação financeira das operações consorciadas também mascara as 
contradições geradas pelas negociações e o conflito entre o valor de uso e valor de troca da cidade. 
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privado acerca das oportunidades à luz do caráter relativamente atrofiado 
desse setor no ABC Paulista.8

Entretanto, conforme argumentamos acima, se o Projeto do Eixo não 
poderia mecanicamente ser rotulado como “uma ideia fora do lugar”, isto 
é, a da revitalização do modo europeu ou norte-americano, ele não seria 
“um lugar fora das ideias”, no caso das ideias tradicionalmente associadas 
às forças progressistas sobre o planejamento da função social e do direito 
à cidade (ARANTES; VAINER; MARICATO, 2000)?  Pois, a estratégia 
midiática do Eixo não seria um convite para a cidade conscientizar-
se acerca da gravidade da crise, amenizar seus conflitos intraurbanos 
em torno do ambiente construído e construir estratégias consensuais 
na disputa, contra as demais cidades, por uma fatia maior no mercado 
global de lugares? E, parafraseando a visão de Logon e Molotch (1987, p. 
12), o Eixo não representaria a matéria-prima para azeitar a máquina de 
crescimento, ora transformando a cidade em protagonista-empresa, com o 
seu prefeito-líder carismático, ora em objeto-mercadoria, através da criação 
de novas centralidades metropolitanas, com um governo local mediando 
a obsolescência temporária das antigas áreas industriais e a revalorização 
imobiliário-financeira de usos associados ao terciário de ponta (ALVAREZ, 
2008)? 

O Eixo tampouco correspondeu ao estereótipo “do lugar fora das ideias”. 
No contexto geo-histórico e econômico do ABC Paulista dos anos 90, não 
era necessário uma consciência (falsa) acerca da crise, pois, conforme a 
literatura econômica sobre o tema apontou, esta última assumiu uma face 
bastante material e concreta (ANAU, 2001; BORGES, 2011). Entretanto, 
as estratégias econômicas para lidar com a crise e o Projeto do Eixo 
Tamanduatehy não se alinharam à ideia de uma disputa predatória entre 
cidades. Se o viés regional-metropolitano que deu origem ao Projeto e 
que se refletia no simbolismo do corredor industrial Santo André –São 
Caetano–Mauá, na presença da ferrovia e na busca pelas novas centralidades 
metropolitanas, mostrou-se difícil de operacionalizar, ao mesmo tempo, 
percebemos que o sistema de governança-colaborativa que emergiu ao 
longo dos anos 90 nas cidades do ABC distanciou-se da caracterização de 
um regime neolocalista competitivo (REIS, 2005). 

8. Ainda em 1997, por exemplo, a cidade de Santo André não possuía nenhum hotel de porte 
internacional. A operação da Avenida Industrial já estava em andamento antes do início do Projeto 
Eixo Tamanduatehy. 
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Além disso, a desvalorização das antigas áreas industriais no Eixo – 
de certa forma inerente a um processo de reestruturação produtiva 
que cria um tecido produtivo com plantas industriais mais enxutas 
– não deve ser confundida com uma estratégia na qual o poder local 
articula a obsolescência temporária do uso industrial, de um lado, e, 
de outro, a revalorização dos usos relacionados às novas centralidades 
metropolitanas, particularmente os de serviços e de finanças 
(ALVAREZ, 2008; FIX, 2001). Até 2008, a gestão do processo de 
reestruturação industrial (ao invés da desindustrialização) (BORGES, 
2011) não saiu da pauta da agenda local em Santo André, o que se 
refletiu na articulação regional de iniciativas como o fomento aos 
arranjos produtivos locais nos segmentos de plásticos, autopeças e 
metal-mecânico, além do papel ativo do governo local de Santo André 
na estratégia multiescalar (envolvendo parlamentares, prefeitos da 
região, sindicatos de trabalhadores e os governos estadual e federal) em 
torno da ampliação do complexo petroquímico instalado nas cidades 
de Santo André e Mauá. Na prática, a política de desenvolvimento 
econômica local baseou-se na percepção da permanência importante 
da indústria (CONCEIÇÃO, 2008) e de uma fronteira difusa entre 
indústria e serviços, no sentido da industrialização dos serviços e da 
terceirização da indústria (COCCO; GALVÃO; SILVA, 2003). Algumas 
iniciativas da Prefeitura no período 2004-2006 em torno da valorização 
das redes logísticas no âmbito do Eixo reforçaram esta tendência. 
Por exemplo, no referido período a prefeitura contratou um estudo 
para explorar as potencialidades da logística e das novas tecnologias 
de informação e comunicação para a estratégia de desenvolvimento 
da cidade, particularmente no bojo dos macroinvestimentos 
contemplados pelos agentes públicos – Rodo-Anel, Ferro-Anel, 
Complexo Cassaquera, investimentos viários ligando a região ao 
aeroporto de Guarulhos etc. – e privados – terminal de transbordo 
rodo-ferroviário pela Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA) – 
(SILVA; COCCO, 2006). 

Por fim, a estratégia de desenvolvimento local em Santo André e a do Eixo 
Tamanduatehy não parecem ter consolidado uma cidade do pensamento 
único em torno de uma estratégia “patriótica” de competitividade 
internacional. A aprovação do Estatuto da Cidade abriu uma nova arena 
de contestação e novos espaços de representação em torno da discussão e 
aprovação do Plano Diretor Participativo.
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3. Planos, projetos e os novos espaços de representação

Não é nosso objetivo aqui retomar a análise do processo de elaboração do 
Plano Diretor de Santo André ou do seu conteúdo específico em termos 
da aplicação dos instrumentos urbanísticos previstos pelo Estatuto da 
Cidade (SOUZA, 2011).  Tampouco argumentaremos que o modelo 
de planejamento colaborativo-participativo (HEALEY, 1997; INNES; 
BOOHER, 1999; RANDOLPH, 2007), que se propagou a partir da 
aprovação da nova geração de Planos Diretores, alinhados ao Estatuto da 
Cidade, representou um rompimento definitivo com as estruturas de poder 
que (re)produziram a segregação socioespacial nas cidades brasileiras 
(KLINK; DENALDI, 2011). 

Entretanto, a literatura sobre o Eixo pouco aprofundou as implicações da 
aprovação do Estatuto da Cidade em termos da emergência de novos espaços 
de representação no contexto específico de Santo André (RANDOLPH, 
2007; PIETERSE, 2008; KLINK; DENALDI, 2011). Resultado de uma 
disputa de quase duas décadas em torno da reforma urbana, o Estatuto 
da Cidade abriu uma arena para os governos locais progressistas, os 
movimentos de moradia e as organizações sociais não apenas disputarem 
outras representações do espaço urbano, mas também reivindicarem a 
institucionalização da função social da propriedade e do direito à cidade. 
Esse período marcou, ainda, o reconhecimento da política de urbanização 
dos assentamentos precários como uma âncora da política habitacional a 
ser respaldada pelos instrumentos urbanísticos do Estatuto. 

A elaboração e discussão do Plano Diretor marcaram a imersão do Eixo 
no planejamento geral da cidade, buscando, assim, romper com um estilo 
de gestão urbana que tem sido caracterizado em termos de um padrão de 
planos sem projetos, e de projetos sem planos (VILAÇA, 2005; SANTOS, 
2008). Para ampliar o acesso à terra urbanizada e à habitação, vários 
instrumentos foram regulamentados, tais como a criação e a delimitação 
de áreas vazias e ocupadas como Zonas Especiais de Interesse Social 
(ZEIS). A sobreposição de ZEIS e de Parcelamento, Edificação e Utilização 
Compulsórios (PEUC) no mesmo terreno, objetivaram fazer com que as 
áreas vazias e subutilizadas delimitadas como ZEIS fossem destinadas à 
produção de moradia social. O Plano Diretor delimitou como ZEIS tanto 
os assentamentos precários do tipo favelas como os loteamentos irregulares 
e as áreas vazias. Delimitou 125 áreas ocupadas como ZEIS A, que totalizam 
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cerca de três milhões de metros quadrados para promover sua recuperação 
e sua regularização fundiária. Também definiu como ZEIS B e C outras 
39 áreas vazias, que totalizam cerca de 1,6 milhão de metros quadrados, 
prioritariamente destinadas à população com renda familiar até três 
salários mínimos. Doze dessas ZEIS localizaram-se no Eixo Tamanduatehy, 
somando cerca de 650 mil metros quadrados. No que se refere ao PEUC, 
foram delimitados 640 lotes notificáveis na macrozona urbana, que 
correspondiam a cerca de 6,5 milhões de metros quadrados. Até final de 
2007, a Prefeitura notificou cerca de 50% dos imóveis enquadrados na 
primeira etapa. Foram notificados 45 lotes que correspondiam a cerca de 
1,7 milhão de metros quadrados. Dentre estes, 14 lotes, que correspondiam 
a cerca de 650 mil metros quadrados, foram demarcados como ZEIS, sendo 
que cerca de 530 mil metros quadrados, ou 14 áreas, eram localizados na 
área do Eixo Tamanduatehy (BRUNO; FELIPE; DENALDI, 2006).    

A implantação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) Progressivo, 
das ZEIS e do PEUC, foi objeto de várias polêmicas, o que, ao mesmo tempo, 
estimulou a emergência de espaços alternativos para o debate com presença 
marcante para os movimentos sociais, ambientais e sindicalistas. O Plano 
Diretor não apenas serviu para alinhar o planejamento da cidade, e o do 
Eixo, com as discussões mais amplas sobre a função social da propriedade, 
mas também, e principalmente, para explicitar os inúmeros conflitos e as 
múltiplas visões sobre o que constituiu o projeto de desenvolvimento local 
na cidade de Santo André. Após dois anos e meio de discussões, coordenadas 
por uma Prefeitura que estava comprometida com a qualidade do processo, 
o Plano Diretor foi aprovado em dezembro de 2004. 

Entretanto, um Plano Diretor Participativo não se dissocia nem das relações 
de poder e dos conflitos em torno do ambiente construído, nem do modelo 
de desenvolvimento brasileiro, dinâmicas estas que frequentemente 
ofuscam a capacidade transformadora dos processos participativos. Há 
indícios de que o compromisso do governo local, eleito em 2008 com a 
aplicação do Plano Diretor Participativo e dos instrumentos do Estatuto da 
Cidade, diminuiu (UEMURA, 2011). 

4. Conclusão

O debate sobre o Projeto Eixo Tamanduatehy tem apresentado viés 
dicotômico, enquadrando em campos diametralmente opostos os 
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simpatizantes do modelo de planejamento estratégico empresarial e 
seus críticos ardentes, o que não contribuiu para uma compreensão 
mais aprimorada das transformações complexas que caracterizaram o 
planejamento e gestão da cidade de Santo André no cenário pós-1990.

Apresentamos três dimensões que comprometeram a avaliação do legado 
do Projeto. Primeiramente, a literatura deixou de considerar o caráter 
dinâmico e relacional do conceito de escala. O governo local de Santo 
André não representou um bloco monolítico, empenhado em avançar 
com a implantação de uma agenda de empresariamento através do Eixo. 
Na prática, movimentos sociais, frações do capital e representação dos 
trabalhadores disputavam pela hegemonia sobre a gestão e a construção 
da chamada agenda local. Em segundo lugar, por mais que os consultores 
internacionais tivessem se empenhado nos diagnósticos visionários na 
fase comunicacional-midiática do Projeto, este também não correspondeu 
à importação mecânica de uma agenda do urbanismo competitivo 
“hegemônico” dos países centrais. Por fim, na fase mais recente, a 
emergência de outra agenda, ainda que de forma embrionária, a da função 
social e do direito à cidade, influiu sobre a condução do Eixo, o que não 
apenas exacerbou os conflitos em torno do ambiente construído, mas 
também desencadeou novos espaços de representação e de vivência da 
cidade. 

A nossa reinterpretação do legado do Eixo tem implicações para o debate 
sobre as estratégias de revitalização urbano-metropolitana no cenário 
brasileiro. A análise mostrou a necessidade de enraizar as grandes narrativas 
críticas sobre o empresariamento urbano e o desenvolvimento local 
competitivo no contexto geo-histórico de trajetórias urbanas específicas. 
Conforme também argumenta Brownill (2010), a partir de uma avaliação 
histórica de três décadas de estratégias de revitalização da área portuária 
londrina, estas não apenas apresentaram aspectos híbridos, carregando 
elementos discursivos de etapas anteriores, mas também os próprios 
discursos liberalizantes ou estatizantes (no caso inglês associados ao partido 
conservador e trabalhista, respectivamente) nem sempre corresponderam 
à estratégia local efetivamente executada.9 

9. Por exemplo, o período liberalizante de Margaret Thatcher foi marcado por investimentos vultosos 
em infraestrutura e terra. 
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Portanto, a reflexão sobre o significado das “experiências reais” de 
planejamento urbano e de desenvolvimento local, ao modo brasileiro, 
na globalização neoliberal obrigar-nos-á à construção de uma agenda de 
pesquisa norteada pelo realismo-crítico (LOGON; MOLOTCH, 1987, p. 
12), que reconheça que o resultado da ação local não seja sobredeterminado 
pelas estruturas sociais, mas que emirja dos entrelaçamentos dessas 
estruturas e de processos de agenciamento na produção e reprodução do 
espaço urbano. 
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TERRITÓRIOS DA LOGÍSTICA NO EIXO TAMANDUATEHY

Gerardo Silva 
Giuseppe Cocco 

Introdução

Embora o Projeto do Eixo Tamanduatehy esteja atualmente aguardando 
sua retomada, ele já estava suficientemente amadurecido, tanto na 
sua materialização urbanística quanto nas suas formas de gestão, no 
momento da mudança do governo municipal em Santo André em 
janeiro de 20091. À luz dos empreendimentos existentes e dos projetos 
futuros que ainda cabe discutir, pode-se julgar que a iniciativa do 
prefeito Celso Daniel – iniciada na segunda metade da década de 90 – 
de aproveitar e transformar, com base em investimentos privados, uma 
extensa área urbana do município de Santo André em rápido processo 
de desindustrialização em uma nova centralidade metropolitana, 
apresenta resultados mais do que satisfatórios. 

Grandes empreendimentos comerciais (Shopping ABC Plaza, os 
hipermercados Carrefour, e Extra, Casa e Construção - C&C, Auto 
Shopping Global, Makro atacadista), habitacionais, de hotelaria (Ibis, 
Mercure), de lazer (Parque Celso Daniel), de serviços de transporte 
público (Terminal Leste, Prefeito Saladinho e Terminal Rodoviário 

1. A eleição do atual prefeito Aidan Ravin (PTB), interrompeu 12 anos de hegemonia do PT na cidade 
de Santo André (SP), contexto no qual o Projeto do Eixo Tamanduatehy foi concebido e materializado. 
Este capítulo baseia-se em um estudo realizado em 2005-2006 sobre as oportunidades logísticas do 
município de Santo André e do Eixo Tamanduatehy, a partir de uma demanda da própria prefeitura 
com relação a suas potencialidades de desenvolvimento econômico (SILVA; COCCO, 2006). 
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de Santo André – TERSA) e universitários (Universidade do ABC 
– UniABC e Universidade Federal do ABC – UFABC), entre outros, 
além das indústrias e outras atividades remanescentes neste antigo 
espaço funcional, fazem hoje do Eixo um dispositivo urbanístico 
muito valorizado e de extrema complexidade, no qual se evidenciam 
os alicerces de uma nova dinâmica da valorização territorial, em que a 
diversidade e o mix das atividades econômicas e sociais desempenham 
um papel determinante. Cumpre observar, além disso, que a insistência 
da gestão na qualificação urbana associada aos empreendimentos, 
incluindo o remanejamento de espaços para melhoria da circulação, 
são aspectos que devem ser destacados pela dificuldade que supõe 
o desenvolvimento de condições de urbanidade em uma periferia 
industrial como o Grande ABC2 (mapa 1).

2. Destacávamos esta importante dificuldade no nosso relatório A Agência de desenvolvimento do 
Grande ABC paulista: entre a Agenda Regional e a Ação Territorial (2001, p.33): “Cativa do formidável 
crescimento industrial das décadas de 50 e 60, na esteira da expansão econômica da cidade de São 
Paulo, como vimos anteriormente, a região adotou claramente a fisionomia de periferia industrial, 
com grandes estabelecimentos e vias de circulação rápida, misturada à paisagem pouco adensada, 
porém compacta, das unidades residenciais unifamiliares da população local. A verticalização, como 
fenômeno mais expressivo das cidades do Grande ABC, é um fato relativamente recente, da mesma 
forma que a chegada dos shopping centers e a constituição de alguns espaços caracterizados para o 
lazer. Há, decerto, um déficit de urbanidade – no sentido da promoção de uma ambiência pública que 
favoreça as possibilidade de encontros, reconhecimento e valorização da comunidade local – que todos 
os atores da região, em amplo consenso, reconhecem como um problema maior (independentemente 
das prioridades sociais urbanas estabelecidas pelos diferentes governos municipais). Talvez seja esse 
um dos principais desafios da tradução da Agenda Regional em ação territorial: transformar o espaço 
altamente hierarquizado das funções e operações industriais (onde o tempo da produção se opõe ao 
tempo da vida) em um território de vida e de produção do e para os cidadãos (vida da produção e 
produção da vida reencontrando-se na humanização dos espaços urbanos!)”.
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Mapa 1: Localização dos Empreendimentos e
Intervenções no Eixo Tamanduatehy

A estratégia deliberada para não repetir erros do urbanismo moderno 
derivados da especialização funcional das áreas centrais, estimulando 
uma mistura de atividades econômicas, sociais e de lazer foi, sem dúvida, 
acertada. Contrariamente ao que acreditam que a valorização do Eixo 
deveria ser fundamentalmente industrial ou de serviços correlatos, 
evidentemente não levando em consideração que as profundas implicações 
das transformações produtivas do capitalismo contemporâneo, a mistura 
de usos, resultam não apenas em economia de urbanização para os novos 
habitantes (vis-à-vis a expansão suburbana) como também favorecem o 
desenvolvimento de sinergias entre atividades produtivas e reprodutivas 
cada vez mais entrelaçadas. Dito de outra maneira, o que antes permanecia 

01 - Cosipa
02 - Praça Santa Terezinha
03 - Condomínio Residencial Cyrella
04 - Universidade Federal do Grande ABC
05 - Carrefour
06 - Viaduto 18 do Forte
07 - Condomínio Industrial Franchini
08 - Auto Shopping Global
09 - Condomínio Residencial Funcef
10 - Núcleo Capuava - Habitar Brasil - BID
11 - Pólo Petroquímico
12 - Complexo Viaduto Cassaquera
13 - Cidade Pirelli

Limite Eixo Tamanduatehy

Zona Especial de Interesse Comercial
(Reabilitação da Área Central)

Zona Especial de Interesse Social

Empreendimentos implantados
ou a Implantar

14 - Wall Mart
15 - UNIABC - Campus 2
16 - TIM
17 - PAR - H.I.S.
18 - Makro
19 - Ciclovia Queiroz dos Santos
20 - Cobertura Ouveira Lima
21 - Shopping ABC Plaza
22 - Rede de Hotéis Accor
23 - Parque Celso Daniel
24 - Condomínio Residencial Goldfarb
25 - UNIABC - Campus 1
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separado como mundo do trabalho e mundo da vida, agora se confunde 
no emaranhado das redes (sociais, técnicas e institucionais) dos territórios 
produtivos (URANI et al., 1999).

Com efeito, no pós-fordismo, mudanças radicais acontecem nas formas de 
organização do trabalho e da produção (COCCO, 2000). Uma delas é a 
destituição da centralidade da fábrica e/ou da economia industrial como 
elemento catalisador da cooperação e da integração dos diversos segmentos 
produtivos. Cada vez mais, a produção apresenta-se como conjunto de 
redes empresariais vinculadas a um território, aos fluxos de cooperação 
que é capaz de estabelecer, e à qualidade dos recursos disponíveis sob a 
forma de capital social, ambiental ou político-institucional3. 

Outra transformação radical dos processos produtivos diz respeito 
à emergência do trabalho imaterial e à importância estratégica do 
conhecimento. Onde se encontram, por exemplo, os elos principais da 
cadeia de valor das grandes empresas automobilísticas no mundo atual? 
No desenvolvimento de um complexo que envolve o design, o marketing 
e a logística como principais elos da cadeia de valor, a produção material 
passou para um segundo plano. A Volkswagen de Rezende (RJ) abriu 
mão da montagem dos caminhões que são fabricados no local. Uma vez 
completado o processo de fabricação, a ela compete o controle de qualidade 
e o acesso aos mercados. São as vantagens competitivas de Rezende que 
possibilitam esse tipo de arranjo. Igualmente, são as redes técnicas, sociais 
e institucionais desse território produtivo que determinam a factibilidade 
do processo.

Na mesma linha de argumentação, três outras separações tradicionais devem 
ser reconsideradas. A primeira é a distinção entre a produção propriamente 
dita (a fábrica) e as condições gerais de produção (o território). É que, ao 
assimilar-se a produção ao território, os limites entre ambas tendem a 
desaparecer e os investimentos que antes ficavam “à margem” do processo 
produtivo agora fazem parte desse processo de maneira indivisível. A 
própria economia transformou-se em “valor de uso complexo”. A segunda, 
que qualifica melhor a primeira, é a separação entre produção e circulação. 
No pós-fordismo, com efeito, a partir do desenvolvimento de uma matriz 

3. É nesse sentido, por exemplo, que a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC devia 
ser considerada antes como um insumo produtivo do que como uma mera representação institucional 
dos municípios da região (COCCO; SILVA, 2001)
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logística do processo produtivo, produção e circulação confundem-se. 
A caminho do mercado, a mercadoria vai se completando, e os suportes 
materiais (e imateriais) da circulação transformam-se, por sua vez, em 
um “chão de fábrica”. A terceira, e última, é a conhecida distinção setorial 
entre produção industrial e produção de serviços. Podemos reconhecer, na 
contabilidade da produção industrial, a participação crescente dos serviços 
nos próprios processos produtivos, em particular os serviços de informação 
e de comunicação. Ou seja, as indústrias tornaram-se terciárias, ao passo 
que os serviços tornaram-se industriais.

A instalação no Eixo Tamanduatehy da Universidade Federal do ABC 
(UFABC) foi uma das decisões mais acertadas no caminho da criação e 
difusão de conhecimento nos territórios produtivos do Grande ABC. O 
impacto de um empreendimento com tais características é enorme do ponto 
de vista da formação de recursos humanos e capital social na região4. De 
acordo com suas premissas de fundação, a UFABC nasce em sintonia com os 
novos desafios do mundo do trabalho que são, por definição, tecnológicos, 
linguísticos e comunicacionais. O mesmo pode ser dito do projeto TIM, que 
se propõe à criação de um Call Center no espaço desativado da fábrica da 
Pirelli e o desenvolvimento de um polo informático e de telecomunicações 
para a produção das tecnologias mais avançadas da convergência digital e 
multimídia5. Assim, caso o projeto consiga se materializar, a centralidade 
de Santo André será reforçada não apenas na sua dimensão urbanística e 
institucional, como também na sua dimensão econômica, em particular no 
que diz respeito à produção de conhecimento e de Novas Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (NTICs).

Por último, temos também o novo Plano Diretor do Município de Santo 
André – Lei n° 8.696, de 17 de dezembro de 2004 (SANTO ANDRÉ, 
2012) – elaborado de acordo com os preceitos da Constituição Federal 
e do Estatuto da Cidade, que objetiva “promover o desenvolvimento 
local, de forma social e ambientalmente sustentável”, e que institui 

4. E mais ainda pelo fato de tratar de um projeto multicampi, com sedes nos Municípios de Santo André, 
São Bernardo e Mauá.
5. Os impactos vinculados a esses empreendimentos devem ser avaliados de acordo com o fato de que, 
no pós-fordismo, a expansão das redes comunicacionais, sob o impulso da difusão das tecnologias 
digitais e da fibra ótica, com o desenvolvimento das super infovias e do chamado Multimídia Interativo, 
participa de um processo de transformação radical do modo de produção: trata-se da passagem para a 
economia da informação, na qual a valorização do trabalho (imaterial) excede qualquer parâmetro de 
matriz industrial ou neoindustrial. (COCCO, 1996).
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instrumentos de política urbana tais como o Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) progressivo, a Outorga Onerosa do Direito 
de Construir (OODC) e as operações consorciadas, entre outras. 
Esse novo Plano representa um importante marco para as políticas 
públicas de desenvolvimento urbano, em particular no que diz respeito 
à mobilização e participação cidadã na gestão das políticas urbanas 
da cidade (i.e. Capítulo II – Dos Instrumentos de Democratização da 
Gestão). É importante destacar também a preocupação do novo Plano 
Diretor no que tange às políticas de promoção do desenvolvimento 
econômico e o vínculo necessário dessas aos interesses da Região 
do ABC e da Região Metropolitana de São Paulo. Desenvolvimento 
econômico e desenvolvimento social, portanto, aparecem como os 
dois momentos estratégicos da mobilização produtiva do território 
andreense que devem poder relacionar-se virtuosamente6.

No novo Plano Diretor, uma referência específica é feita ao Projeto Eixo 
Tamanduatehy:

CAPÍTULO V – DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS

Seção I – Projeto Eixo Tamanduatehy

Art. 137 – O Projeto Eixo Tamanduatehy caracteriza-se como um projeto 
de requalificação urbana de um eixo com vocação metropolitana, que sofre 
impacto do processo de desconcentração industrial.

Art. 138 – A área do Projeto Tamanduatehy poderá ser objeto de uma ou 
várias operações consorciadas.

6. Esse relacionamento virtuoso constitui um dos grandes desafios das políticas públicas do 
desenvolvimento no século XXI. Contrariamente à tese desenvolvimentista, segundo a qual o 
crescimento econômico seria a condição do desenvolvimento social, com base no poder expansivo 
da grande fábrica fordista e das infraestruturas correlatas, no pós-fordismo, a tese contrária parece 
muito mais próxima da realidade das novas formas de organização do trabalho e da produção. Para o 
desenvolvimento dos territórios, com efeito, o desenvolvimento social é condição do desenvolvimento 
econômico. É por isso que as condições materiais de vida da população, suas oportunidades educativas 
e de acesso aos bens e serviços públicos da cidade representam o elo principal com os empreendimentos 
econômicos a serem valorizados estrategicamente pelos governos locais. Evidentemente, no contexto 
do novo Plano Diretor do Município de Santo André, tal reconhecimento implica uma inflexão nas 
formas de gestão territorial da cidade, que necessariamente deve fazer convergir essas duas instâncias – 
social e econômica – que durante muito tempo permaneceram separadas sob a mesma administração.



179

Art. 139 – O Projeto Eixo Tamanduatehy tem como objetivos:

I- construção de uma dinâmica urbana que promova a inclusão social, a 
recuperação ambiental e a participação da comunidade;

II- criação de um ambiente propício à implantação de novos 
empreendimentos;

III- requalificação urbana com padrões diferenciados em toda área 
abrangida pelo Projeto.

Art. 140 – As diretrizes gerais do Projeto compreendem:

I- a produção de um desenho urbano onde o espaço público seja um 
elemento estruturante;

II- A melhoria da macroacessibilidade por intermédio da qualificação 
dos sistemas de transportes metropolitanos e de interligações rodoviárias 
regionais;

III- a promoção da diversidade e da compatibilidade de usos;

IV- a integração da área do Projeto e seus elementos ao restante do tecido 
da cidade;

V- A preservação e melhoria das condições de permanência dos usos 
existentes.

Destacamos acima a importância da “promoção da diversidade e 
compatibilidade de usos”, um dos atributos marcantes do Projeto Eixo 
Tamanduatehy. Elencamos, inclusive, vários empreendimentos que 
reforçam ou confirmam essa diretriz. Poderíamos fazer o mesmo com 
o restante dos itens que caracterizam a definição do Eixo, porém, o 
que interessa destacar neste momento, pela repercussão que terá mais 
para frente, é a meta de estimular a “criação de um ambiente propício 
à implantação de novos empreendimentos”, em particular de novos 
empreendimentos vinculados a processos industriais de transformação e 
circulação de mercadorias que serão denominados, provisoriamente e de 
um modo geral, de empreendimentos logísticos. Introduz-se, assim, um 
elemento de diversidade para o processo de gestão do Eixo que repercute 
diretamente na dinâmica de requalificação urbana desse espaço, embora 
não seja completamente nova, nem no conjunto de atividades existentes 
(por tratar-se, de certo modo, da atualização da história da cidade que 
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se desenvolveu ao longo da ferrovia), nem na definição institucional das 
chamadas “vocações” econômicas do município e da região7.

1. As oportunidades logísticas 

É verdade que a indústria tradicional, entendida como conjunto de 
estabelecimentos fabris relativamente autônomos na sua capacidade de 
conceber, produzir e distribuir seus produtos, já deixou de ter essa configuração; 
porém ela ainda permanece como poderosa força de acumulação para o 
desenvolvimento no país. De fato, uma das características marcantes do 
Brasil no contexto regional é o dinamismo do seu parque industrial, o mais 
importante da América Latina, junto com o do México. Além do mais, apesar 
de um longo e difícil processo de desindustrialização, a Região do ABC paulista 
mantém ativas um conjunto de redes tecnológicas, sociais e institucionais de 
cunho industrial que se encontram entre as mais importantes do país8.

A METAMORFOSE ECONÔMICO-PRODUTIVA DO GRANDE ABC 
PAULISTA NOS ANOS 1990: De um dos maiores clusters automotivos do 
mundo a um Território Produtivo Global

Com uma população que ultrapassa os 2,3 milhões de habitantes, a Região 
do Grande ABC paulista é formada por sete municípios (Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e 

7. A chamada “vocação logística” de Santo André e de Eixo Tamanduatehy, em particular, é reconhecida 
no estudo “Proposições para o Desenvolvimento Econômico do Município de Santo André”, coordenado 
por Milton de Abreu Campanário (2001), e em diversas publicações de circulação local, como o Boletim 
do Observatório Econômico da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Regional de Santo André e a 
Revista Livre Mercado. É importante destacar que o folder mais atualizado de apresentação do Eixo 
focaliza as vantagens competitivas da localização estratégica de Santo André (entre o planalto e o porto 
de Santos), do resgate do transporte de cargas e da logística privilegiada neste importante corredor 
metropolitano (sic).
8. Vale a pena citar o depoimento do Presidente da empresa Ryder, uma das líderes mundiais no setor 
logístico, sobre uma das principais razões que os levaram a escolher o ABC como destino de seus 
investimentos (antes da sua saída dos principais mercados regionais de Brasil, Argentina e Chile, em 
2008): “O Grande ABC ainda é o grande fornecedor da indústria automotiva no Brasil. Cerca de 60% 
dos componentes de um carro são produzidos na região” (VENTURINI, 2005). Isso sem contar o polo 
petroquímico, as cadeias do plástico, as ferramentarias e as fábricas de móveis, entre outras.
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Rio Grande da Serra), localizados no sudeste da região metropolitana de São 
Paulo. Parte expressiva da região é densamente urbanizada, em área contígua 
à da cidade de São Paulo, no eixo que liga a capital do Estado ao porto de 
Santos (maior porto da América Latina). O Grande ABC gera 2,4% do PIB 
brasileiro, 10% do PIB estadual (SP). A renda média per capita é três vezes e 
meia a do Brasil e mais que o dobro do restante do Estado de São Paulo.

O perfil econômico da Região é profundamente marcado pela trajetória de 
industrialização, mas também pelas transformações ocorridas ao longo da 
década de 1990: núcleo inicial da industrialização brasileira entre finais do 
século XIX e início do século XX; espaço de constituição de um dos maiores 
polos automotivos do mundo, desde a segunda metade dos anos 1950, pelos 
investimentos de grandes montadoras americanas e europeias. Em 1972, a 
construção do Polo Químico de Capuava (Mauá) deu mais um passo em 
direção à integração da cadeia automotiva, mas também à diversificação 
relativa do parque industrial regional, em particular com a emergência da 
cadeia dos plásticos. Ainda em 1990, o setor industrial concentrava pouco 
menos de 54% dos empregos formais do Grande ABC. 

Após uma década de estagnação relativa (1980), a região foi atravessada por 
um vasto e profundo processo de mudança ao longo dos anos 90. Confrontado 
por um duplo e violento movimento concorrencial (importações de carros 
e autopeças e multiplicação de investimentos de novas plantas e marcas 
no próprio Brasil) o setor automotivo foi ao mesmo tempo ator e objeto de 
uma verdadeira metamorfose (trata-se, aliás, de um fenômeno geral, que 
envolveu todo o setor manufatureiro do Estado de São Paulo). Os esforços de 
adequação competitiva objetivaram-se na reorganização das bases territoriais 
da produção. Por um lado, parte dos investimentos de novas marcas e de 
novas plantas dirigiu-se para outras regiões do Estado de São Paulo (ou do 
Brasil); por outro, à medida que as montadoras iam modernizando suas 
plantas “históricas”, a rede local de fornecedores era submetida a um amplo 
processo de reorganização. Dessa maneira, a Região do Grande ABC paulista 
entrou no século XXI qualificando-se como um território produtivo global: 
nos anos 1950, a chegada das montadoras colocou as multinacionais no 
cerne do processo de industrialização nacional brasileiro. Nos anos 1990, a 
reorganização das bases territoriais da produção automotiva tornou a Região 
do Grande ABC com condições para desempenhar um papel central nos 
mercados globais.
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Modernização, terciarização e globalização

Quando observamos a dinâmica do emprego formal na região entre 1990 e 
1999, podemos constatar um saldo negativo de 70.000 postos de trabalho. Esse 
saldo seria bem pior sem o crescimento de 24.000 empregos nas empresas 
com até 49 empregados e a relativa estabilidade daquelas com quadro 
funcional entre 50-99 e 100-249 empregados. Os números são contundentes: 
foram as grandes empresas (acima de 250 empregados) que passaram por 
uma profunda fase de crise e reorganização. Esses dados sobre o emprego são 
reforçados pela dinâmica de proliferação empresarial que trouxe, no mesmo 
período, um aumento de 28% do número de empresas. Um aumento global 
concentrado nas micro e pequenas empresas (até 40 empregados). Como já foi 
visto, as micro e pequenas empresas empregam mais do que as empresas com 
mais de 500 assalariados (pouco menos de 40% contra 34%); elas representam 
95% do total dos estabelecimentos da região e cresceram 94,2%.  

Por trás da transformação do perfil empresarial da região, avança a 
metamorfose da própria estrutura econômica regional, ou seja, sua inexorável 
terciarização: já em 1996, o setor de serviços gerava 45,8% dos empregos e, 
junto com o comércio, chegava a 64% dos empregos (tendo o peso relativo 
do emprego industrial decrescido, no espaço de seis anos, de 51 a 44%). Em 
outubro de 2002, essa tendência se confirma: o peso relativo do emprego 
industrial despencou para 25%, ao passo que os serviços aumentaram para 
50%, o restante sendo ocupado pelo comércio.

É na esteira dessa transformação que explodiu o setor informal. Entre 1990 e 
2000, o setor incorporou mais de 100 mil pessoas, registrando um aumento de 
56% (diante de um aumento de 12% da ocupação total). Trata-se de 295 mil 
pessoas, ou seja, 32% do total dos ocupados. A maioria destes trabalhadores 
(59%) se encontra no setor de serviços; apenas 9% estão na indústria. A 
dupla explosão dos setores informal e de serviços não reverte a tendência 
para uma crescente qualificação dos ocupados. Pelo contrário, a participação 
dos trabalhadores com educação precária no setor informal caiu de 65% em 
1988/89 para 50% em 1998/99.

Os dados da PASSE/ABC (Pesquisa de serviços promovida pela ADR em 
parceria com o IMES e com fomento da ONU-Habitat) revelam elementos 
ainda mais interessantes dessa metamorfose. Com efeito, alguns subsetores 
concentram parte importante do setor de serviços: “transportes rodoviários de 
cargas” e “serviços prestados principalmente às empresas” representam 62,1% 
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das unidades locais, 53,4% do faturamento e 73,6% do pessoal ocupado. No 
caso dos transportes, trata-se de uma população de 300 empresas locais. 
A correlação entre o novo complexo de empresas prestadoras de serviços 
empresariais e o antigo complexo industrial é nitidamente confirmada pelos 
dados ulteriores da pesquisa, que mostram que a maior parte dessas empresas 
(60%) foi criada nos anos 1990, principalmente em 1995 e 1997. Os segmentos 
mais dinâmicos (cujas empresas foram criadas na década de 1990) eram os 
de “serviços prestados principalmente às empresas”, “atividades informáticas 
e conexas”, “correio e telecomunicações”, “atividades anexas e auxiliares de 
transportes” e, finalmente, “intermediação financeira”.

Podemos sintetizar a dimensão dessa metamorfose como tendo marcado 
a passagem de uma região organizada em torno da cadeia produtiva 
automotiva para um território produtivo dentro do qual se articulam, vertical 
e horizontalmente, segmentos produtivos e redes de serviços. 

Se esse território produtivo continua sendo marcado por sua história e 
vocação automotiva, ele hoje funciona também, segundo lógicas ao mesmo 
tempo industriais e terciárias, contendo forte potencial de crescimento e 
diversificação. O futuro do desenvolvimento regional não está mais atrelado 
à reversão (impossível) dessa tendência, mas à capacidade de aproveitar as 
oportunidades determinadas pela passagem para um regime de produção 
onde a indústria se torna cada vez mais “terciária” e a própria “agregação 
de valor” depende dos fornecedores de serviços que caracterizam o território. 
É nessa nova interação entre indústria e serviços que se encontram as 
oportunidades de “endogeneizar” e diversificar os processos inovadores que 
atravessam a cadeia automotiva do Grande ABC Paulista. (COCCO, 2004)

Três grandes fatores explicam, grosso modo, a importância histórica e a 
trajetória recente do desenvolvimento econômico do Grande ABC paulista: 
a disponibilidade de glebas para grandes empreendimentos industriais, a 
proximidade com a cidade de São Paulo (principal mercado de consumo 
de bens e serviços do país) e a localização privilegiada com relação ao porto 
de Santos. Desses três fatores, o primeiro, evidentemente, é hoje o mais 
problemático. Por um lado, a disponibilidade de superfícies adequadas 
para tais empreendimentos tem diminuído substancialmente desde o 
auge do desenvolvimento industrial nas décadas de 60 e 70; por outro 
lado, conforme o crescimento industrial tomava conta dos municípios 
do ABC, esse processo era acompanhado de processos de urbanização 
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igualmente relevantes, o que se traduz no fato de que embora existam 
atualmente algumas reservas de terras nesses municípios, a circulação 
interna e os acessos às principais vias de circulação estaduais e federais são 
extremamente congestionados9.

A proximidade com a cidade de São Paulo, isto é, com o principal mercado 
consumidor do país, foi outro dos fatores que pesaram no desenvolvimento 
industrial do Grande ABC. Durante a gloriosa fase da consolidação da 
indústria automobilística até sua crise, no final da década de 70, a região tinha 
uma relação funcional com a metrópole, porém mantinha-se diferenciada 
nos seus atributos econômicos e sociais. Nos últimos anos, entretanto, 
paralelamente ao processo de desindustrialização, esses municípios 
vêm sendo afetados mais intensamente pelo processo de expansão e 
disseminação de atividades características da metrópole paulistana, que os 
integra à sua dinâmica de crescimento10. A centralidade criada pelo Eixo 
Tamanduatehy, sustentada até agora em atividades comerciais, de serviços 
e habitacionais, responde em grande medida às demandas geradas nesse 

9. Em Santo André, de acordo com o relevamento de terras e atualização do Cadastro feito pela 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) em 2006, o problema é significativo. 
Sobretudo quando existe a necessidade de disponibilizar terras para construir habitações de interesse 
social, questão que a Prefeitura Municipal de Santo André (PMSA) vem priorizando no conjunto das 
políticas sociais. Essa decisão, bastante acertada em um contexto geral de permanente adiamento e/
ou cerceamento das políticas sociais, associado a mecanismos perversos de exclusão territorial, traz 
embutida algumas consequências com relação à dinâmica de desenvolvimento do Eixo e do Município: 
em um contexto de escassez de terras livres de ocupação, em que medida as políticas públicas que 
favorecem ou estimulam a construção de Habitação de Interesse Social (ou mesmo de investimento 
direto do Estado nesse setor) condicionam outros empreendimentos julgados igualmente necessários, 
tais como o desenvolvimento de atividades produtivas vinculadas à produção de bens e serviços 
industriais? De que forma os antigos “ativos” do território vinculados ao desenvolvimento industrial 
do Eixo Tamanduatehy, e que podem ser revalorizados para essa função sob parâmetros tecnológicos 
mais avançados, estão sendo observados pelas políticas de integração social aplicadas nesse contexto? 
Evidentemente, trata-se de uma equação que não tem uma resolução a priori, até pelo fato de depender 
de outros fatores e circunstâncias políticas e econômicas que nunca se revelaram muito estáveis. O que é 
preciso enfatizar é que a antiga oposição entre indústria e serviços (ou entre indústria e moradia) já não 
sobredetermina mais as estratégias de planejamento urbano, posto que, no pós-fordismo, a indústria 
torna-se relação de serviços e os serviços relações industriais.
10. Estudos sobre impacto ambiental e indução de crescimento e ocupação territorial a partir da 
construção do anel rodoviário mostram que já existe, desde a década de 90, um processo de expansão 
demográfica e habitacional na região metropolitana, que contrasta com o crescimento populacional 
negativo de algumas áreas centrais da cidade de São Paulo (DERSA, 2000). Vale a pena fazer aqui a 
ressalva que na época de elaboração do estudo sobre as oportunidades logísticas do município de Santo 
André e do Eixo Tamanduatehy, o chamado trecho sul do Rodoanel estava ainda no papel. Contudo, no 
relatório final constam alguns dos principais atributos que fariam da obra (mesmo que com acesso no 
município vizinho de Mauá) uma grande oportunidade logística para Santo André.
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processo. As facilidades de acesso à cidade de São Paulo, principalmente 
através da rede de transporte ferroviário metropolitano, vêm reforçar ainda 
mais esta tendência de progressiva indiferenciação metropolitana entre a 
capital e a Região do Grande ABC11.

Historicamente essa região foi privilegiada pelo acesso ao porto de Santos. 
E continua sendo. Localizados geograficamente entre a cidade de São Paulo 
e a Baixada Santista, o ABC é atravessado pelas principais vias de acesso 
ao porto de Santos: Anchieta e Imigrantes. A primeira, em particular, 
construída em 1947, veio complementar e em parte substituir a ferrovia, 
até então o grande eixo articulador do desenvolvimento industrial do 
Grande ABC12. Atualmente, pela sua capacidade coletora e distribuidora 
da circulação regional (principalmente de mercadorias) e seu vínculo com 
o porto de Santos, a Anchieta ainda funciona como vetor estratégico do 
desenvolvimento econômico desses territórios. Já a Imigrantes, construída 
em 1974, foi concebida como uma via rápida para aliviar o fluxo da 
Rodovia Anchieta, em particular de automóveis entre São Paulo e Santos. O 
chamado sistema Anchieta-Imigrantes é a materialização produtiva dessa 
localização privilegiada da Região do Grande ABC que continua vigente13.

Ora, esses três grandes fatores – disponibilidade de terras, proximidade 
com a cidade de São Paulo, localização privilegiada com relação ao porto de 
Santos – justificam uma abordagem em termos de oportunidades logísticas. 
Quanto à disponibilidade de terras, ou a sua restrição no âmbito do Grande 
ABC, são os grandes empreendimentos que não encontram espaço, como 

11. A chamada linha D da rede de transporte metropolitano de passageiros (atual linha 10 – Turquesa), 
que vincula a cidade de São Paulo à região do ABC, registrou, em 2004, 66,42 milhões de embarques 
(18% do total) (CPTM, 2004). 
12. A Rodovia Anchieta atravessa principalmente o município de São Bernardo do Campo, sede das 
empresas automobilísticas Volkswagen, Ford, Daimler Chrysler, Mercedes Benz e Scannia. É mais do que 
evidente a importância dessa via para o desenvolvimento econômico dos municípios do Grande ABC.
13. A empresa Ecovias dos Imigrantes opera o Sistema Anchieta-Imigrantes, ou seja, a ligação entre a 
região metropolitana da capital do Estado de São Paulo com o Porto de Santos (o maior da América 
Latina), o Polo Petroquímico de Cubatão, as indústrias do ABC e a Baixada Santista. Com 176,8 km de 
extensão e movimento anual superior a 30 milhões de veículos pedagiados, é de vital importância para 
a economia brasileira, pois atende ao mais importante corredor de exportação da América Latina. O 
sistema é composto por seis rodovias: SP – 150 (de São Paulo a Santos com 55,9 Km), SP – 160 (de São 
Paulo a Praia Grande com 58,5 Km), SP – 055 CDR (de Cubatão a Guarujá com 31,0 Km), SP – 055 
PMN (de Cubatão a Guarujá com 21,6 Km), SP – 041 (de São Bernardo do Campo a São Bernardo 
do Campo com 8 Km) e SP – 059 (de Cubatão a Cubatão com 1,8 Km). A concessionária iniciou suas 
operações em 27 de maio de 1998. Seu contrato de concessão foi firmado com o Estado de São Paulo, 
representado pelo DER/SP, atualmente ARTESP (Informação institucional, ver: www.ecovias.com.br).
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no caso das novas plantas das empresas automobilísticas ou os centros 
de distribuição; porém, atividades de movimentação e ruptura de cargas 
associadas à própria atividade industrial não exigem superfícies extensas e 
têm, de fato, condições de desenvolver-se ainda mais na configuração atual 
das redes de fluxos do território regional14.

No que diz respeito à proximidade com a cidade de São Paulo, além de ela 
constituir, conjuntamente com a região metropolitana, o grande mercado 
consumidor do país, sua influência através do processo de expansão e 
disseminação de atividades comerciais e de serviços, sobretudo de serviços 
avançados, é um dos mais importantes alicerces para o desenvolvimento 
de atividades de cunho logístico. A logística, com efeito, como matriz 
da organização produtiva dos fluxos e da economia da circulação, é 
fundamentalmente uma atividade de serviços baseada em dois insumos 
básicos: transporte e comunicação. Este último, em particular, exige 
recursos informáticos extremamente sofisticados atrelados às Novas 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTICs). Todas as atividades 
vinculadas à logística, desde a ordem de transporte ao posicionamento no 
pátio de contêineres, incluindo as operações de embarque e desembarque, 
desembaraço aduaneiro, armazenagem, consolidação etc., seriam inviáveis 
sem sistemas informáticos de monitoramento e rastreamento das 
mercadorias, sobretudo operando sob requerimentos just-in-time. Isso 
significa que a logística é dependente de serviços avançados que apenas a 
cidade é capaz de produzir (SILVA, 2003).

Por último, a relação privilegiada com o porto do Santos é, em termos 
logísticos, a principal vantagem comparativa. Porém, uma vantagem 
comparativa somente pode ser produtiva quando transformada em 
vantagem competitiva15. Ou seja, não é apenas pelo fato da localização que 
o Grande ABC pode se considerar um dos principais territórios produtivos 
do país, mas pelo uso que essa região faz dessa localização privilegiada. 
Durante a fase da economia industrial, essa localização foi determinante 
para a instalação das grandes indústrias características da região, mas hoje 

14. Dizemos “ainda mais” porque, de fato, ela já acontece nos municípios do Grande ABC. E, como 
veremos, também acontece de modo significativo no próprio Eixo Tamanduatehy.
15. Essa importante distinção é amplamente utilizada por Michael Porter, em particular em A vantagem 
competitiva das Nações (1992) e Competição (1998).



187

é difícil continuar a criar vantagens competitivas desse tipo16. A logística, 
pelo contrário, abre novas possibilidades para o desenvolvimento regional 
valorizando a sua localização. Como veremos logo a seguir, na economia da 
circulação o que importa verdadeiramente é a organização das redes e dos 
fluxos, mais do que a própria integração vertical das cadeias produtivas. 
É preciso, portanto, criar novas vantagens competitivas para a relação 
privilegiada do Grande ABC com o porto de Santos.

Em nossa avaliação, a convergência desses três fatores para o desenvolvimento 
de oportunidades logísticas em Santo André e no Eixo Tamanduatehy, em 
particular, é ainda reforçada pelo peso da economia industrial da região. 
De acordo com os dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de 
Dados (SEADE, 2008), do conjunto dos 44 municípios do Estado de São 
Paulo (excluindo a capital), cujo valor adicionado industrial (a preços 
correntes) superou 1 bilhão de reais em 2008, cinco deles fazem parte da 
Região do Grande ABC: Diadema (3,6), Mauá (1,9), Santo André (3,9), São 
Bernardo do Campo (10,5) e São Caetano do Sul (3,3) – superam Santo 
André fora da Região do ABC: Barueri (4,1), Campinas (5,6), Guarulhos 
(8,3), Jundiaí (4,3) e São José dos Campos (9,2). Isso significa que, apesar 
de a migração industrial e da incapacidade de tornarem-se atrativos para 
novos investimentos setoriais de grande porte, os principais municípios 
do ABC ainda possuem um peso industrial importante, sobretudo quando 
considerados em conjunto17.

No que se refere à Santo André, apesar de uma forte dependência do valor 
agregado industrial do polo petroquímico, também marcam presença atividades 
vinculadas ao complexo metal-mecânico e eletroeletrônico, além de outros 
setores mais diversificados. Ainda de acordo com os dados da Fundação SEADE, 
em 2008 o valor adicionado do setor serviços de Santo André (7,6) é equiparável 
ao de Santos (8,0), principal praça portuária do país. Isso revela uma relativa 
especialização da economia andreense no setor de serviços que, quando associada 
ao desenvolvimento industrial, em termos logísticos, é um atributo amplamente 

16. Evidentemente, a localização privilegiada do Grande ABC em relação ao porto Santos já não constitui 
um atrativo suficiente para os investimentos industriais do tipo das montadoras automobilísticas 
ou equivalentes. Escassez de terras, congestionamentos e custo da mão de obra definem parâmetros 
bastante problemáticos para qualquer processo de reversão. É indispensável procurar alternativas.
17. Segundo os dados da Fundação SEADE, o valor adicionado industrial do Grande ABC (Diadema, 
Mauá, Santo André, São Caetano, São Bernardo, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) em 2008, 
representa 13,3% do total do Estado (excluída a cidade de São Paulo). Mais do que os 10,5% de 
Campinas, Jundiaí e São José dos Campos juntos.
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favorável. Como assinalado na parte inicial do capítulo, no pós-fordismo, a 
indústria torna-se produção de serviços e vice-versa, à medida que a matriz dos 
processos de transformação e elaboração dos bens de consumo industrial (ou 
intermediário) e de mercado (ou final) assimila-se cada vez mais à configuração 
das redes de circulação de fluxos materiais e imateriais.

A perspectiva de desenvolver uma estratégia de aproveitamento das 
oportunidades logísticas para Santo André, tendo como âmbito privilegiado 
de atuação o Eixo Tamanduatehy, requer porém uma prévia avaliação dos 
principais ativos infraestruturais disponíveis ou em vias de realização que 
sustentariam territorialmente essa estratégia. Por enquanto, a condição do 
município é a de ter sido deslocada do eixo central da localização industrial do 
Grande ABC pela construção das rodovias Anchieta e Imigrantes, que vieram 
substituir a ferrovia Santos-Jundiaí como principal via de acesso ao porto e à 
metrópole18. É somente nos últimos anos, após a privatização, que a ferrovia 
começa novamente a dar sinais de vida e a transportar cargas conteinerizadas 
pelo mesmo eixo que antigamente, com o que se abre a possibilidade de pensar 
o desenvolvimento de oportunidades logísticas para Santo André sobre bases 
de sustentabilidade econômica e ambiental ligadas a esse fato. Por outro lado, o 
trecho Sul do Rodoanel que acaba de ser  construído, que interliga o município 
de Mauá, vizinho de Santo André, com o sistema Anchieta-Imigrantes, aumenta 
exponencialmente as vantagens comparativas do município andreense para 
concentrar e distribuir cargas. A logística, como foi dito, pode ser uma forma 
de transformar essas vantagens comparativas em vantagens competitivas. A 
seguir, exploram-se essas alternativas para o município de Santo André e, mais 
especificamente, para o Eixo Tamanduatehy.

2. Os Territórios da logística

Alguns apontamentos mais precisos sobre a problemática logística tornam-
se convenientes. Em primeiro lugar, insistir no fato de que a logística revela 
as novas formas de organização social e técnica da produção. Trata-se mais 
de uma matriz do que de uma atividade correlata dos antigos arranjos 

18. No Grande ABC, a antiga ferrovia Santos-Jundiaí atravessa os municípios de São Caetano, Santo 
André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Na Macrozona urbana de Santo André, a ferrovia é 
um elemento constitutivo do Eixo Tamanduatehy.
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industriais. A desverticalização, terceirização e espraiamento reticular 
dos processos produtivos definem os atributos de uma economia da 
circulação, na qual esses momentos (produção e circulação) tornam-se 
inseparáveis. A logística, portanto, diz respeito a essa junção, ao conjunto 
de operações que atrelam os sistemas produtivos a uma rede de circulação 
– fundamentalmente uma rede de informação e comunicação.

Uma segunda característica é a organização topológica da própria rede 
de fluxos, que desenvolve configurações variáveis e de alcance global. No 
desenho das redes é preciso distinguir os fluxos e os nós: os primeiros 
definem-se pela sua extensibilidade e velocidade, os segundos pela sua 
concentração e reposicionamento. Por reposicionamento entende-se a 
ruptura da velocidade do movimento (que normalmente coincide com 
a ruptura de cargas) para redirecionamento dos fluxos. Posto que a rede 
de fluxos e nós acompanha o desenvolvimento de uma cadeia de valor, 
os nós são momentos estratégicos do processo produtivo. É na instância 
de concentração e reposicionamento, com efeito, que a mercadoria pode 
tornar-se objeto de transformação ou agregação de valor19.

Uma terceira característica é que essa rede desenvolve-se a partir de 
dispositivos de comunicação muito específicos. A logística não existiria – 
tal como hoje a concebemos – sem as novas tecnologias da informação e 
da comunicação. Os suportes informáticos e telemáticos são as ferramentas 
do trabalho de organização e monitoramento dos fluxos em tempo real 
que definem o universo das práticas logísticas. O intercâmbio eletrônico 
de dados (EDI), por exemplo, e o rastreamento das mercadorias via satélite 
(GTS), estão diretamente relacionados com a cadeia de valor, dado que, 
como afirmam Bowersox e Closs (2001), informações precisas aumentam 
o valor agregado na cadeia de distribuição, seja através da economia de 
tempo, seja através da flexibilização dos próprios arranjos produtivos.

Um quarto atributo dos serviços de logística que vale a pena destacar é sua 
dependência dos insumos de transporte. Além da aliança com as NITCs, a 
logística deve o seu sucesso à invenção do contêiner, uma caixa metálica de 
20 e 40 pés de comprimento de transporte universal, isto é, com capacidade 

19. As denominadas Plataformas Logísticas são dispositivos de iniciativa pública ou privada para o 
aproveitamento dos processos de ruptura de cargas em termos de agregação de valor. As experiências 
mais importantes encontram-se vinculadas aos portos, porém temos exemplos onde esses dispositivos 
foram desenvolvidos para aproveitar vantagens multimodais, de mercado de consumo final ou de 
entrepostos fronteiriços (ALEMANY, 1995).
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de circular indiferentemente através qualquer meio: caminhão, trem, 
avião, navio ou barcaça. Disto derivam duas consequências importantes: 
em primeiro lugar, o processo de unitização das cargas, quer dizer, a 
tendência à perda da especificidade do manuseio para cada uma delas e 
a sua valorização como fluxo homogêneo de mercadorias; segundo lugar, 
o fato de o contêiner poder circular indiferentemente através de qualquer 
meio o transforma num dispositivo de circulação multimodal, para o 
qual, evidentemente, interessa mais a complementação entre os diferentes 
modais (rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo, fluvial) do que a sua  
concorrência20.

Por último, o trabalho da logística é valorizado pela sua eficiência (custo), 
eficácia (just-in-time) e efetividade (permanência ou regularidade do 
serviço) (BOWERSOX; CLOSS, 2001). No que diz respeito à eficiência, o 
custo é relativo ao arranjo específico do processo de produção na circulação 
e ao conjunto de serviços implicados nessa relação (entre produção e 
circulação)21. Quanto à eficácia, uma das características centrais das novas 
formas de organização produtiva é a de trabalhar apenas com estoques de 
segurança, no sistema just-in-time, e não mais com depósitos de insumos 
ou bens de consumo final à espera da demanda22. Nos esquemas mais 
avançados, como na indústria automobilística ou na área de computação, a 
cada ordem de montagem segue uma de fabricação e reposição para toda a 
cadeia de suprimentos, que deve estar preparada para responder em tempo 
real às variações do fluxo de vendas. A permanência ou regularidade do 
serviço, a efetividade, é indispensável para poder atender tais variações 
sem custos adicionais de reorganização dos arranjos durante o ciclo de 
produção23.

20. A multimodalidade é uma das características principais do desenvolvimento das práticas logísticas. 
O fato de os contêineres poderem circular indiferentemente pelos diferentes modais de transporte fez 
com que se homologassem os sistemas e se procurasse sempre a integração e a complementaridade 
entre eles. De fato, os chamados “operadores multimodais”, que no Brasil ainda se encontram à espera 
de uma definição institucional, são os que organizam o transporte através dos diferentes meios, sem 
prejuízo da sua responsabilidade comercial ao longo de toda a cadeia.
21. Trata-se de um custo no qual os insumos de transporte representam uma variável importante, 
porém não determinante, nem exclusiva. É falsa a noção de custo logístico atrelada ao custo do 
transporte. Toda a economia e a produção tornam-se de fato redes logísticas. Na verdade, o aumento 
da participação dos serviços logísticos no produto global deveria ser observado como um índice de 
modernização e produtividade.
22. Diz-se que no pós-fordismo fabrica-se o que já foi vendido!
23. É por isso que, nos arranjos tecnologicamente mais avançados, existe a tendência de estabelecer 
parcerias comerciais e industriais entre as empresas fabricantes e os provedores de serviços logísticos.
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3. Dois bons exemplos: TDS Logística e EADI Santo André

Para qualificar melhor o modus operandi desses territórios da logística, 
podemos utilizar dois bons exemplos do próprio Eixo Tamaduatehy. O 
primeiro, que pode ser caracterizado como dispositivo neoindustrial, 
corresponde aos serviços logísticos da TDS Logística, empresa canadense 
que atua no país desde 199324. Trata-se de uma empresa especializada 
em logística automotiva que se dedica tanto a operações de montagem 
quanto de consolidação de packages para exportação nos regimes Complete 
Knocked Down (CKD) e Semi Knocked Down (SKD), que são as formas 
padronizadas de organização dos fluxos para a logística da montagem 
nessa indústria.

No Brasil, a TDS Logística está presente em Gravataí (RS), Curitiba (PR), 
São Bernardo (SP) e Santo André (SP). Em todas elas, vinculada à indústria 
automotiva25. Em São Bernardo, a empresa é responsável, dentro da própria 
fábrica, pelo dress-up de motores e pela montagem secundária de para-
choques da Ford. Em Santo André, desde 2001, ocupa-se exclusivamente 
de operacionalizar a exportação de autopeças da Volkswagen do Brasil para 
China, Irã, países da África e da América Latina26. Basicamente, o trabalho 
consiste na recepção dos produtos, na preparação do sequenciamento da 
montagem, na proteção da peças para o envio, embalagem, etiquetagem, 
estufamento dos contêineres, envio para o porto de Santos e rastreamento e 
monitoramento das mercadorias até os pontos de entrega27. 

O segundo exemplo, potencialmente mais avançado do que o primeiro, por 
abranger operações logísticas diversificadas, associadas ou vinculadas às 

24. Fora do Brasil, a TDS Logística opera nos seguintes países: Canadá, EUA, Reino Unido, Bélgica, 
Alemanha, Polônia, China e Índia.
25. A empresa também está presente em Barueri (SP) como Centro de Operações Logísticas da Castrol, 
fabricante de óleo lubrificante.
26. No caso específico das exportações para o México, por exemplo, são enviados caminhões 
semidesmontados fabricados em Rezende (RJ) para a cidade de Puebla: “O negócio consiste em 
gerenciar toda a operação de exportação de caminhões semidesmontados da Volks brasileira para a 
subsidiária mexicana sediada em Puebla, sem se envolver com o deslocamento, que é repassado a outras 
empresas. Na prática, a TDS envia kits de caminhões com peças e conjuntos recebidos da fábrica de 
Rezende e de outros fornecedores a fim de facilitar a montagem no destino final” (LIMA, 2004).
27. Caso venha a ter alguma ocorrência que atrase as entregas além do prazo previsto, a empresa é 
obrigada a trabalhar com estoques de segurança e envios de urgência para algumas peças estratégicas 
(por exemplo, motores). Entretanto, em muitos casos, o custo de um atraso na entrega do produto pode 
ser bem maior do que o valor do frete aéreo de tais peças. 
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operações aduaneiras, é a EADI Santo André. As Estações Aduaneiras do 
Interior (EADIs) são recintos alfandegados de uso público instituídos pela 
Receita Federal, cuja finalidade é facilitar as operações de importação e 
exportação de mercadorias fora dos portos organizados28. Esses recintos 
são também conhecidos como Portos Secos, posto que funcionam como 
lugares de movimentação e armazenamento de cargas com origem e destino 
nos principais portos marítimos do país. Durante os primeiros anos de 
implementação, as EADIs afetaram principalmente as importações; mais 
recentemente, com o crescimento das exportações, elas posicionaram-se 
melhor perante o fluxo comercial para o exterior.

O aspecto mais importante da experiência das EADIs é o seu potencial para 
desenvolver atividades logísticas. A partir do ano 2000, com a Instrução 
Normativa da Receita Federal n° 56 de 23 de maio de 2000 (RECEITA 
FEDERAL, 2012), além das atividades correspondentes ao entreposto 
aduaneiro, facultou-se às empresas permissionárias ou concessionárias a 
realização de “serviços conexos” de acondicionamento, recondicionamento 
e montagem de alguns produtos nos armazéns alfandegários, o que abre 
o caminho para futuros processamentos industriais de embalagem, 
etiquetagem, marcação de produtos, demonstração e testes de 
funcionamento de veículos, máquinas e equipamentos, agregando partes e 
peças às mercadorias para depois reexportá-las29.

A EADI Santo André, instalada no âmbito do Eixo Tamanduatehy desde 
1998, oferece atualmente os seguintes serviços:

•	 Assessoria Aduaneira: Importação e Exportação

28. As normas legais e a regulamentação que dispõem sobre o funcionamento de portos secos são: Leis nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e nº 9.074, de 7 de julho de 1995; Decretos nº 1.910, de 21 de maio de 
1996; nº 2.168, de 28 de fevereiro de 1997; nº 2.763, de 31 de agosto de 1998; e nº 4.543, de 26 de dezembro 
de 2002, com as alterações do Decreto nº 4.765, de 24 de junho de 2003; e Instruções Normativas SRF 
nº 55, de 23 de maio de 2000; nº 109, de 8 de dezembro de 2000; nº 70, de 24 de agosto de 2001; nº 212, 
de 7 de outubro de 2002; e nº 241, de 6 de novembro de 2002. No porto seco são executados todos os 
serviços aduaneiros a cargo da Secretaria da Receita Federal, inclusive os de processamento de despacho 
aduaneiro de importação e de exportação (conferência e desembaraço aduaneiros), permitindo, assim, a 
interiorização desses serviços no País. Existem atualmente mais de 60 EADIs em operação, dos quais 27 
estão localizadas no Estado de São Paulo (Cf. www.receita.fazenda.org.br).
29. Institucionalmente, o assunto permanece ainda bastante indefinido e aquém das expectativas 
dos permissionários e concessionários. Da mesma maneira que, com o operador multimodal, será 
necessária, em um futuro próximo, uma definição sobre as questões que incidem diretamente sobre a 
eficiência, eficácia e efetividade dos processos logísticos no Brasil.
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•	 Transferência de contêineres entre os terminais do    porto de 
Santos e a EADI Santo André

•	 Armazém Alfandegado

•	 Consolidação e Desconsolidação das Cargas

•	 Distribuição da Cargas

•	 DEPOT e Reparo de Contêineres 

Desde 2004, a EADI Santo André é operada pela empresa Wilson Sons, 
uma das mais importantes transportadoras de cargas conteinerizadas do 
Brasil. A empresa, que não apenas desenvolve serviços logísticos, como 
também opera terminais portuários em diversos portos da costa brasileira e 
realiza transporte marítimos nacionais e internacionais, oferece o terminal 
alfandegado como um dos atributos da sua complexa rede de serviços 
logísticos. Revela-se, assim, outra particularidade da EADI Santo André: 
ela faz parte de uma rede logística de maior abrangência territorial que traz 
para o município um fluxo de cargas que excede em grande medida a área 
de influência da sua localização.

Tanto o exemplo da TDS Logística como o da EADI Santo André, mostram 
que as alternativas de desenvolvimento econômico de cunho logístico 
para o Eixo Tamanduatehy já se encontram em realização. Inclusive, nesse 
âmbito, existem outras empresas que geram uma enorme demanda de 
serviços logísticos, tanto de suprimentos internos (inbound logistic) quanto 
externos (outbound logistic). As empresas Rhodia, Pirelli e Bridgestone/
Firestone, todas elas localizadas dentro do Eixo, possuem departamentos 
especializados na organização de cadeias logísticas de alcance mundial. O 
Moinho Santo André, também localizado dentro Eixo, utiliza a ferrovia 
para transportar farelo desde o porto de Santos e para estocar uma parte da 
sua matéria prima no Rio de Janeiro. Tudo isso sem considerar a logística 
de abastecimento dos empreendimentos comerciais de grande porte como 
Carrefour, Makro e Wall Mart, entre outros30.

30. Apesar de o polo petroquímico de Capuava não estar localizado no âmbito do Eixo, ele não pode ser 
excluído da sua dinâmica de desenvolvimento. No limite entre os municípios de Santo André e Mauá, 
ele foi implantado em 1972, na principal região consumidora de petroquímicos do Brasil: a Sudeste. 
Atualmente, encontra-se prevista a sua expansão, com investimentos que superam o bilhão de dólares. 
Em curto prazo, a Petroquímica União (PQU), a central produtora de matérias-primas para o polo, terá 
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Visto desde essa óptica, portanto, o Eixo Tamanduatehy apresenta-
se já como um importante território logístico. A tarefa que se impõe é 
saber como isso pode ser aproveitado para potencializar a qualidade dos 
serviços que se oferecem e aumentar a capacidade de gerar riqueza para o 
município. Na perspectiva da implementação de políticas públicas focadas 
nesse conjunto de atividades, cujas vantagens econômicas apresentaremos 
logo a seguir, é preciso começar a avaliar as determinantes que podem ser 
instrumentalizadas para promover seu desenvolvimento. Evidentemente, o 
fato de não ser preciso começar do zero é um bom ponto de partida.

4. A dimensão institucional dos territórios da logística

Pelo menos duas determinantes institucionais dos territórios da logística 
podem ser elencados na perspectiva da intervenção pública (COCCO; 
SILVA, 2001; SILVA, 2003). A primeira delas tem a ver com fato já 
mencionado de que a configuração das redes depende de ativos localizados 
(dotação de infraestrutura, disponibilidade de terras, facilidades de 
comunicação e de acesso aos mercados) e , portanto, das instituições que 
participam da sua gestão. Por um lado, as vantagens das redes de transporte, 
sua capacidade de escoamento, sua conectividade, extensão e capilaridade, 
assim como os investimentos e os custos de manutenção e ampliação, 
representam fatores que incidem diretamente na qualidade dos serviços 
logísticos oferecidos em cada país ou região. Por outro lado, entretanto, 
essas redes nada produzem sem o gerenciamento dos fluxos que atrelam 
as infraestruturas ao desenvolvimento logístico dos arranjos produtivos. 
Uma inteligência dos fluxos que se baseia na disponibilidade de recursos 
metropolitanos, tais como serviços de informação e comunicação, de 
capacitação e formação de recursos humanos especializados31, de seguros e 
órgãos judiciais, e de administração pública e representação institucional, 
entre outros.

sua capacidade produtiva ampliada, gerando empregos, aumentando a receita fiscal, atraindo novas 
indústrias e criando novas necessidades logísticas (SANTO ANDRÉ, 2005).
31. É evidente, a nosso ver, a alavancagem que a Universidade Federal do Grande ABC (UFABC) pôde 
oferecer para o desenvolvimento desse tipo de formação – de recursos humanos especializados em 
logística – tanto para Santo André como para o Grande ABC de um modo geral.
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Uma segunda via de intervenção pública nos territórios da logística 
focaliza os atores. Os territórios da logística, com efeito, são múltiplos 
e diversos, como também os interesses em jogo no desenho das redes e 
estratégias que compõem o leque de serviços oferecidos. No caso do Eixo 
Tamanduatehy, por exemplo, além das empresas que operam ou demandam 
serviços logísticos, cujas dinâmicas produtivas não são necessariamente 
convergentes, temos as empresas de transporte rodoviário e ferroviário; 
o desenvolvimento do porto de Santos e seus principais acessos; o estado 
e os municípios (em particular, os que fazem parte das principais regiões 
industriais de São Paulo); o governo federal (através da definição de 
investimentos estratégicos e mecanismos de regulação institucional do 
setor); a opinião pública (regional e nacional); e outros atores que ainda 
planejam participar do negócio. Essa diversidade de atores e interesses em 
jogo é o que define o quebra-cabeça da política local na intervenção pública 
nos territórios da logística.

5. À guisa de conclusão: algumas vantagens da promoção do desenvolvimento 
logístico no Eixo Tamanduatehy

Vale a pena introduzir, para finalizar, alguns elementos de avaliação das 
vantagens associadas à promoção do desenvolvimento dos territórios 
logísticos no Eixo Tamanduatehy. Duas delas já foram apresentadas: por 
um lado, o fato de os territórios logísticos constituírem a tendência mais 
avançada das novas formas de organização do trabalho e da produção; 
por outro, a de serem passíveis de intervenção pública, através das 
infraestruturas e do jogo estratégico dos atores na governança local e 
regional. No caso do Eixo Tamanduatehy, como foi colocado logo no início 
deste capítulo, seu caráter de área de planejamento especial com projeção 
metropolitana, reforça as possibilidades do desenvolvimento logístico, da 
mesma maneira que as atividades já presentes no lugar. Ainda assim, as 
mais evidentes vantagens específicas podem ser assinaladas:

a) Promoção do desenvolvimento econômico e social (em termos de geração 
de emprego e renda e de receita fiscal) -   No que diz respeito à geração 
de emprego, em particular, as atividades logísticas tendem a valorizar o 
trabalho mais qualificado de gestão, administração e comercialização de 



196

serviços e menos o manuseio para o transporte, cuja tecnologia implica 
uma baixa utilização de mão de obra nas atividades de carga e descarga de 
contêineres32.

b) Estímulo ao desenvolvimento de atividades geradoras de valor - 
Movimentação de contêineres não implica necessariamente agregação 
de valor, porém pontos de concentração e distribuição de cargas ou de 
transbordo intermodal são importantes na perspectiva dos investimentos 
que, como a TDS Logística ou a EADI Santo André, apontam para o 
desenvolvimento de atividades de transformação produtiva na ponta da 
cadeia de valor33.

c) Baixo nível de investimento - Diferentemente dos antigos, pesados e 
vultosos investimentos industriais do período fordista, os quais requeriam 
prazos extremamente longos de amortização e criavam uma forte rigidez 
funcional dos territórios (como no caso da Rhodia, Pirelli e Firestone/
Brigdestone no âmbito no Eixo Tamanduatehy), os dispositivos tecnológicos 
de cunho logístico demandam baixos investimentos em infraestrutura 
e equipamento. Trata-se, essencialmente, de adequar uma superfície 
para operar como pátio de contêineres, construir e equipar os armazéns 
e os prédios  administrativos, organizar a circulação interna e facilitar os 
acessos34.

d) Baixo impacto ambiental - As tarefas normalmente assumidas pelos 
serviços logísticos não comportam impactos ambientais de alto risco35. 
Porém, da mesma forma que, com os custos de manutenção das estradas, 
ferrovias ou hidrovias, há impactos derivados do aumento do uso de 
combustíveis nos meios de transporte. Em um país onde a modal rodoviário 

32. Com os terminais portuários brasileiros, de maneira idêntica ao que se passou com os portos 
europeus, o processo de privatização e modernização tecnológica da última década, em termos de 
movimentação de cargas gerais, fez diminuir substancialmente a demanda de mão de obra avulsa, 
criando os conflitos trabalhistas que se alastraram ao longo das décadas de 80 e 90 do século passado.
33. Ou seja: consolidação de cargas – Estufamento/Desova de Contêineres – Controle de Qualidade 
– Controle de Sequência – Controle de Segurança – Submontagem – Testes de funcionamento – 
Embalagem – Etiquetagem – Estocagem – Sortimento – Programação de Entregas – Programação de 
Coletas – Depósito de Mercadorias.
34. Na verdade, a logística permite que boa parte dos custos da empresa sejam externalizados, posto 
que o maior impacto da atividade se produz sobre as infra-estruturas de transporte: rodovias, ferrovias, 
hidrovias, portos. No caso do Eixo Tamanduatehy isso é claramente observável nas implicações sobre a 
Avenida dos Estados, principal artéria de escoamento e suprimentos para o mesmo.
35. Mais um atributo em favor da possibilidade de os territórios logísticos fazerem parte do mix de 
atividades que prevalecem na concepção estratégica do Eixo Tamanduatehy.
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é absolutamente privilegiada, como o Brasil, e em uma metrópole que 
é obrigada a implementar rodízio de veículos por causa da poluição 
ambiental, como São Paulo, esse impacto derivado ou indireto é um assunto 
que deve ser cuidadosamente analisado.
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O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO E A PRODUÇÃO SOCIAL 
DO ESPAÇO. O CASO DE SANTO ANDRÉ

Jeroen Klink
Rosana Denaldi 

Introdução

A aprovação do Estatuto da Cidade (EC), por meio da Lei Federal nº 10.257, 
de 10 de julho de 2001 (BRASIL, 2012), criou a expectativa de mudança 
nos rumos da política e da gestão urbana na direção da construção de 
cidades mais justas e ambientalmente menos predatórias1. O EC define e 
regulamenta instrumentos urbanísticos para fazer cumprir a função social 
da propriedade urbana e para legitimar a participação da sociedade.  

O EC é uma norma geral de direito urbanístico que regulamenta o capítulo 
sobre política urbana da Constituição de 1988 (artigos 182 e 183). A 
Constituição brasileira estabelece a competência jurídica municipal para 
tratar da política urbana e define que o Plano Diretor (PD) é o instrumento 
básico desta política. Cabe os municípios, no âmbito de sua autonomia, por 
meio do PD definir como a propriedade urbana deverá cumprir sua função 
social.

A nova condição jurídico-institucional permitiria ao município limitar o 
direito de propriedade fundiária urbana e favoreceria a gestão democrática 

1. A função social da propriedade é incorporada na Constituição de 1988 (artigos 181 e 182) e 
regulamentada no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001).  A aprovação do EC é resultado de muitos 
anos de articulação e reivindicação de movimentos sociais, entidades profissionais e acadêmicas, 
Organizações Não Governamentais (ONGs), parlamentares, entre outros. O Movimento Nacional da 
Reforma Urbana, reunido no Fórum Nacional da Reforma Urbana, desempenhou importante papel no 
sentido de sua aprovação.
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das cidades. Os municípios poderiam regulamentar e aplicar instrumentos 
urbanísticos como o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios 
(PEUC) de terrenos ociosos ou subutilizados, o Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) progressivo, a Outorga Onerosa, as Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS), as Zonas Especiais de Interesse Ambiental (ZEIAS) 
e o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), todos esses considerados 
estratégicos para a garantia do direito à moradia e à cidade.

A aplicação dos princípios e instrumentos previstos no Estatuto está 
condicionada a sua incorporação nos Planos Diretores e pode ganhar 
contornos variados dependendo das políticas municipais e da correlação 
de forças no âmbito local. Ferreira (2008) lembra que tal autonomia 
municipal permite as necessárias diferenciações entre realidades municipais 
completamente diversas no país, entretanto, joga para o nível municipal a 
disputa política em torno da regulamentação dos instrumentos, e conforme 
os rumos que ela tome, esses instrumentos podem ser mais ou menos 
efetivados.

O PD tornou-se obrigatório para um grande número de cidades, que 
deveriam tê-lo aprovado até o final de 2006. O EC (Artigo 40) ampliou 
o leque das cidades obrigadas a elaborar PD: àquelas com mais de 20 mil 
habitantes, cuja obrigação foi ditada pela Constituição de 1988, somaram-
se as integrantes de regiões metropolitanas, as aglomerações urbanas, as 
Áreas de Especial Interesse Turístico e as situadas em áreas de influência de 
empreendimentos com significativo impacto ambiental. Estima-se que 86%, 
em um universo de 1.552 municípios pesquisados com obrigatoriedade de 
produzir PDs, iniciaram ou aprovaram propostas de um novo Plano ou de 
sua revisão2.

A referida legislação também determina que tais Planos sejam elaborados 
de forma participativa. Assim, em seu inciso II, do Art. 2º, o EC versa 
que: “a gestão democrática por meio da participação da população e de 

2. Segundo monitoramento da Secretaria de Programas Urbanos do Ministério das Cidades, conforme 
informações atualizadas no banco de dados desse órgão em 17 de fevereiro de 2010. O monitoramento 
citado corresponde à pesquisa realizada pelo Ministério das Cidades/CONFEA (Conselho Federal 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) para um total de 1.552 municípios consultados (dentro do 
universo de 1.829 municípios com obrigatoriedade de elaboração de Planos Diretores). Conforme 
citado, dentro deste total de 1.552 municípios, 86% (1.335 municípios) iniciaram a elaboração do Plano 
Diretor, 27,5% estavam em desenvolvimento (ou seja, 427 municípios), 22,3% (346) enviaram seus 
Planos ao Legislativo e 36,2% (562) já foram aprovados.
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associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 
de desenvolvimento urbano”. Dessa forma, o Estatuto busca romper com 
um padrão de planejamento tecnocrata-centralizado, que, até recentemente, 
marcava as cidades brasileiras, e abre uma expectativa concreta acerca de 
uma nova geração de PDs, que pudessem aglutinar um universo mais 
amplo de atores, interesses e agendas. 

Passada quase uma década após a aprovação do EC, o entusiasmo cedeu 
lugar a um debate mais cauteloso e crítico sobre os limites do novo Plano 
Diretor Participativo (PD-P), particularmente numa sociedade tão desigual 
como a brasileira. Vários autores questionam a insuficiência do próprio 
EC como instrumento transformador das cidades, pois ainda assume a 
propriedade privada como princípio norteador do uso e da ocupação do 
solo urbano (MARICATO, 2010; CARLOS, 2012; LIMONAD; BARBOSA, 
2003). Villaça (1999) enfatiza o tradicional descompasso entre o Plano e a 
realização das suas propostas. Na visão dele, o Plano no Brasil caracteriza-
se como “plano discurso”, que desempenha a função ideológica de ocultar 
os reais problemas da maioria urbana e de elevar os interesses de uma 
pequena elite a objeto da política urbana.  Santos (2008, p. 145) destaca 
que é possível “avançar na transformação desse instrumento na perspectiva 
da reforma urbana, para o que é necessário refletir sobre o alcance destes 
instrumentos na construção de pactos socioterritoriais de promoção do 
direito à cidade”. 

A construção desses pactos socioterritoriais por meio da participação da 
sociedade tornou-se objeto de reflexão mais crítica.  Villaça (2012, p.50) 
refere-se à “ilusão da participação popular na elaboração dos Planos” que, 
segundo ele, explica-se em razão das profundas desigualdades existentes 
no Brasil, que fazem com que a participação popular democrática seja 
algo de difícil alcance, visto que participação significa, essencialmente, um 
mínimo de igualdade. A elite urbana exerce formas de pressão social muito 
mais efetivas, como matérias pagas na imprensa e pressões diretas sobre os 
técnicos, sobre os altos escalões do Poder Executivo e sobre os vereadores, 
o que leva o autor a concluir que os debates públicos são utilizados pela 
“minoria dominante” para ocultar as outras formas de pressão sobre os 
tomadores de decisões políticas, ou seja, são usados para dar aparência 
democrática a decisões tomadas sob um jogo desequilibrado de pressões. 
Maricato (2010, p.22) fala em termos de uma 
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verdadeira febre participativa promovida por entidades governamentais, 
ONG, partidos políticos, movimentos sociais etc. No entanto, esse 
movimento participativo parece não ter logrado transformar de modo 
significativo a qualidade da democracia e o quadro de exclusão social.  

Nos países desenvolvidos, a partir da década de 80, emerge o debate 
sobre os limites e as potencialidades do chamado planejamento 
comunicativo-participativo na transformação das cidades afetadas pela 
crise do fordismo (HEALEY, 1997; INNES; BOOHER, 1999; FAINSTAIN, 
2000; RANDOLPH, 2012). As divergências nesse debate concentram-
se no alcance da participação popular. De um lado, há uma visão 
neoinstitucionalista, que enaltece a capacidade endógena do planejamento 
comunicativo-participativo, inclusive vislumbrando possibilidades de 
este estabelecer uma “dialética produtiva”, à la Giddens (1984), entre as 
estruturas socioeconômicas da sociedade e os esforços dos agentes locais. 
De outro, encontramos uma vertente neomarxista, rotulada por Fainstain 
(2000, p.467) como o campo da economia política que aponta para os limites 
enfrentados por qualquer estratégia participativa à luz das estruturas de 
classe, raça e de poder. 

O objetivo desse capítulo é analisar o caso específico do Plano Diretor 
Participativo (PD-P) de Santo André (Região Metropolitana de São Paulo) 
à luz deste debate sobre os limites e as potencialidades do planejamento 
comunicativo-participativo, considerando as estruturas socioeconômicas 
e políticas mais amplas, e traçar algumas reflexões para a aplicação da 
nova geração de PD pelas cidades brasileiras. O PD-P de Santo André, Lei 
nº 8.696, de 17 de dezembro de 2004 (SANTO ANDRÉ, 2012b), tornou-
se importante referência no país, pois foi elaborado por meio de amplo 
processo participativo, incorporou vários dos instrumentos previstos no 
Estatuto da Cidade e foi colocado efetivamente em prática no período de 
2005 a 2008. Ainda não foi conduzida, porém, uma avaliação crítica dessa 
experiência, que é um dos objetivos deste ensaio.

Cabe ressaltar que, no espaço limitado capítulo, não avaliaremos as críticas, 
mencionadas anteriormente, referentes à insuficiência do próprio EC em 
romper com a trajetória excludente das cidades brasileiras. A ênfase aqui 
será dada à análise dos limites e das potencialidades enfrentados pelas 
cidades brasileiras na elaboração e na execução dos PD-P, considerando o 
ambiente jurídico-institucional em vigor a partir do EC. 
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Argumentaremos que a democratização da gestão na discussão, na 
elaboração e na execução do PD-P, em si só, foi insuficiente para amenizar 
os conflitos e as contradições associadas à trajetória de desenvolvimento 
de cidades como Santo André. Em todas as etapas da elaboração e da 
execução do PD-P na cidade, registraram-se tentativas dos segmentos 
conservadores de evitar ou de reverter decisões sobre a aplicação dos 
instrumentos urbanísticos previstos no EC.  Isso não quer dizer, entretanto, 
que o esforço do PD-P em Santo André representou uma estratégia localista 
ingênua, particularmente à luz da pujança das estruturas sociopolíticas 
conservadoras da sociedade brasileira. Analisaremos as contínuas “idas e 
vindas” que ocorreram no processo do PD-P em Santo André a partir de 
um prisma conceitual que chamaremos de “economia política ampliada”, 
de acordo com o qual o planejamento comunicativo-participativo é 
insuficiente, mas pode transformar-se em uma das arenas de contestação e 
de disputa pela hegemonia de ideias e de novas práticas espaciais, em prol 
da produção social de uma cidade mais justa e inclusiva. 

Após esta introdução, estruturamos o capítulo em três seções. Na primeira, 
apresentaremos uma síntese dos debates sobre a virada participativa e 
comunicativa no planejamento urbano e regional e explicitaremos a nossa 
posição analítica a respeito do alcance dessas transformações no mundo 
do planejamento. Este pano de fundo prepara o terreno para a discussão 
empírica sobre o PD-P em Santo André, desenvolvida na seção seguinte. 
Na última seção do capítulo traçaremos não apenas algumas reflexões 
sobre a experiência de Santo André, mas também sobre os limites e as 
potencialidades que serão enfrentados pelas cidades brasileiras no processo 
de elaboração e aplicação de PD alinhados com o princípio básico da função 
social da propriedade. 

1. A virada participativa e comunicativa no planejamento urbano e regional

Nas últimas duas décadas, praticamente todas as agências multilaterais 
mainstream da Organização das Nações Unidas (ONU) e os principais 
donors bilaterais que influenciam a formulação da agenda urbana têm 
propagado a importância da participação e da pactuação entre agentes 
locais no processo de planejamento e de gestão das cidades. Pieterse (2008) 
lembra que a ONU acumulou experiência com modelos consensuais de 
planejamento e de gestão das cidades ao longo dos anos 80, particularmente 
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por meio de experiências como o Programa de Gestão Urbana (PGU) e as 
chamadas Consultas Urbanas – uma ferramenta participativa que reunia 
diversos atores locais em torno da construção de uma agenda comum para 
o futuro da cidade. A segunda Conferência Mundial HABITAT, em 1996, 
consolidou o papel central da agenda urbana no contexto internacional; a 
campanha global para a boa governança, lançada no ano de 2002, definiu a 
radicalização da democracia local e a gestão urbana participativa como suas 
marcas principais. A criação da chamada Aliança das Cidades, composta 
pelas principais agências multilaterais e bilaterais de fomento à agenda 
urbana, e o lançamento, em 2000, da sua estratégia para o desenvolvimento 
das cidades (City Development Strategies – um aperfeiçoamento das 
consultas urbanas participativas do PGU) – consolidaram o que poderia 
ser chamada de uma guinada participativa na comunidade internacional 
mainstream de planejadores. 

Cabe lembrar que a base conceitual dessa virada participativa (RANDOLPH, 
2012) tem origem no debate sobre o chamado planejamento comunicativo 
nos anos 80, desenvolvido inicialmente entre planejadores ingleses e 
norte-americanos. Fainstain (2000) e Randolph (2012) argumentam que a 
emergência desse planejamento comunicativo não pode ser dissociada de 
uma crítica de fundo ao racionalismo e ao positivismo no planejamento 
modernista. O esgotamento desse último passava pela percepção acerca 
dos limites da racionalidade estratégico-instrumental e tecnocrata, baseada 
em uma relação linear entre os meios e o fim, que norteava o planejamento 
modernista dos sistemas econômicos e burocráticos do mercado e do 
Estado. A vertente comunicativa de planejamento assume a fragmentação 
social e política, que se manifesta na presença de múltiplos atores, com 
interesses conflitantes e representações diferenciadas no território local. 
Neste cenário, a racionalidade estratégico-instrumental do planejamento 
modernista cede lugar ao processo de diálogo, de comunicação e de 
negociação, e à construção coletiva de significados compartilhados da 
realidade. Baseando-se principalmente na obra de Habermas (1985) 
sobre a racionalidade comunicativa, a escola comunicativo-participativa 
transforma o planejador em um mediador entre duas esferas da sociedade, 
que estão submetidas a racionalidades distintas. Isto é, 

por um lado, têm-se os sistemas econômicos e burocráticos com as suas 
racionalidades estratégicas e instrumentais. E, por outro lado, existe 
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aquilo que Habermas chama o mundo da vida com a sua racionalidade 
comunicativa, onde a “reprodução social” não está submetida, 
exclusivamente, aos ditames do capitalismo (mas a mecanismos oriundos 
de tradição, socialização, formação da personalidade).  (RANDOLPH, 
2012, p. 7). 

Mais especificamente em relação à noção lefebvriana da produção social 
do espaço, Randolph (2012) argumenta que a mediação do planejamento 
comunicativo faz-se entre uma “representação (hegemônica) do espaço 
urbano e regional” pelas elites e pelos especialistas, de um lado, e “os 
espaços de representações” das pessoas nas suas vivências e experiências 
diárias, envolvendo dimensões afetivas e os sentimentos, de outro. 

O ambiente sociopolítico dos anos 80, caracterizado pelos processos 
complexos de internacionalização da economia e da sociedade, de 
reestruturação produtiva e territorial e pela emergência de novas formas 
compartilhadas de governança entre escalas e atores, apresentou um 
terreno fértil para as ideias da escola comunicativo-participativa de 
planejamento. Na sua versão norte-americana, mais pragmática, Innes e 
Booher (1999) enfatizaram a capacidade de o planejamento participativo 
produzir consensos. Elemento central da metodologia era reconhecer as 
posições divergentes entre atores, transformá-las em interesses (legítimos) 
e pactuar acordos locais. 

Healey (1997, p.2003) refinou o arcabouço teórico do planejamento 
comunicativo-participativo, que rotulou como planejamento colaborativo. 
Na sua visão, o planejamento é um processo relacional e interativo, que se 
desdobra num ambiente institucional complexo que é moldado, mas não 
determinado, pelas estruturas socioeconômicas e políticas. O tema central 
que perpassa sua obra é o desenho do processo de planejamento participativo 
e a investigação das condições sob as quais as governanças colaborativas 
permitem transformações rumo a cidades mais justas e inclusivas. A teoria 
social que embasa o seu referencial teórico é a neoinstitucionalista de 
Giddens (1984), que permite o “agenciamento criativo” entre as estruturas 
socioeconômicas e políticas mais amplas, de um lado, e a interação entre os 
agentes locais, de outro.

Não aprofundaremos aqui a trajetória desse debate teórico sobre o 
planejamento comunicativo-participativo e colaborativo, mas cabe destacar 
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que a vertente foi alvo de várias críticas (HEALEY, 20033; FAINSTAIN, 
2000; HUXLEY; YIFTACHEL, 2000; FLYVBJERG, 1998). Fainstain, por 
exemplo, argumentou que a guinada participativa fez com que o objeto do 
planejamento urbano e regional se deslocasse, isto é, da qualidade das cidades 
ao próprio planejador: “ao invés de se preocupar com o que deveria ser feito 
com as cidades, o planejamento colaborativo questiona o que o planejador 
deveria fazer. E a resposta óbvia é que deveria ser um bom profissional 
(participativo)” (FAINSTAIN, 2000, p.455). Outra crítica referiu-se ao fato 
de que, enquanto o planejamento comunicativo-participativo enfatizou a 
capacidade transformadora do processo de participação, ao mesmo tempo 
não conseguiu elucidar as estruturas de poder e a dinâmica socioprodutiva 
que limitaram o alcance efetivo do processo participativo. Tal reflexão mais 
crítica foi ponto de partida da escola de economia política – ou neomarxista 
– do planejamento urbano e regional (FAINSTAIN, 2000). Nesta visão, a 
vertente comunicativo-participativa apresentou deficiências graves, pois o 
poder transformador das palavras sempre depende do poder de quem está 
com a palavra. E esta dimensão está intrinsecamente relacionada com o 
acesso aos meios de produção, à mídia e aos recursos financeiros, e com 
a capacidade de mobilizar frações do Estado e da sociedade em torno 
de determinadas práticas territoriais (FLYVBJERG, 1998). Na mesma 
linha, Purcell (2009) alega que, em função das assimetrias de poder, da 
capacidade discursiva dos agentes que participam e da sub-representação 
sistemática dos segmentos mais vulneráveis da sociedade, o planejamento 
comunicativo-participativo paradoxalmente não apenas pode reforçar a 
produção e desapropriação desigual do espaço urbano, mas, em função do 
seu caráter participativo, pode fazê-lo com maior legitimidade política do 
que os modelos tecnocráticos de planejamento4. 

Essas críticas às teorias do planejamento comunicativo-participativo 
invalidaram, ex-ante, os méritos de uma gestão urbana participativa? Como 
devemos avaliá-las à luz da proliferação dos PD-Ps no cenário brasileiro, 
objeto mais específico da nossa análise? 

3. Na visão de Fainstain (2000), o planejamento colaborativo de Healey conseguiu evitar alguns dos 
problemas mencionados. 
4. O referido autor analisa a virada participativa como uma estratégia neoliberal consciente de 
legitimação política para as crescentes disparidades socioespaciais nas cidades na fase atual do 
capitalismo mundial. 
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Tomando como referência autores como Vainer (2002), Randolph (2012) 
e Pieterse (2008), adotaremos uma postura analítica que poderia ser 
rotulada como a da economia política “ampliada”. Essa postura reconhece 
as limitações do planejamento comunicativo-participativo e do PD-P à luz 
das relações desiguais de poder, de classe e de raça na sociedade capitalista. 
Ao mesmo tempo, não nega a potencialidade de o PD-P transformar-se 
numa das múltiplas arenas de disputa pela hegemonia de ideias e de práticas 
em torno da produção social mais justa do espaço urbano e regional, pois, 
conforme Vainer (2002), a gestão local participativa depara-se com limites 
evidentes à luz das estruturas socioeconômicas das políticas mais amplas.  
Isso não nos permite inferir, entretanto, que o território local representa 
um mero receptáculo destas mesmas estruturas. Especificamente no que 
se refere ao planejamento comunicativo-colaborativo e participativo, 
Randolph (2012) afirma que este representa um passo epistemológico 
necessário, mas insuficiente, e ainda precisa enraizar-se em uma concepção 
lefebvriana da produção social do espaço. Isto é, a mediação entre a 
representação do espaço – articulada hegemonicamente pelas elites e 
planejadores profissionais – e o espaço das representações – que emerge 
das vivências e experiências das pessoas – deveria culminar em novas 
práticas espaciais e em uma nova “práxis”. Desta forma, o planejamento 
comunicativo-participativo transformar-se-ia numa fase constituinte de 
um planejamento subversivo, que pudesse inverter tanto as relações entre 
Estado e sociedade, em geral, como as entre os planejadores e a população 
envolvida, em particular (RANDOLPH, 2012, p.10). Pieterse (2008) 
também reconhece o caráter fatalista e – paradoxalmente – paralisante 
de várias análises neomarxistas5, e desenvolve o conceito que chama de 
“radicalismo incremental” para analisar estratégias de redução do hiato 
entre as representações hegemônicas do espaço e as vivências reais, afetivas 
e subjetivas das comunidades locais. Na visão desse autor, a contestação 
das representações hegemônicas do espaço deveria ser conduzida a partir 
da abertura contínua de múltiplas arenas de disputa e de negociação 
política na cidade6, que podem paulatinamente desencadear o que o autor 
chama de “transgressões silenciosas”, sua versão das práticas espaciais 
transformadoras à la Lefebvre. 

5. O exemplo desta abordagem fatalista mencionado pelo autor é a obra “Planeta de favelas” de Davis (2006). 
6. A Câmara de Vereadores e o Executivo Municipal, o planejamento estratégico “corporativo”, as mesas 
de negociação com os movimentos sociais, os protestos, as greves e as formas mais simbólicas de disputa 
pela hegemonia ideológica por meio do acesso à mídia, entre outros exemplos de possíveis arenas. 
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É a partir deste prisma da economia política ampliada que analisaremos 
agora a experiência do PD-P em Santo André. De um lado, reconhece-
se a insuficiência estrutural dos PD-P à luz das dinâmicas socioespaciais, 
econômicas e históricas mais amplas que influem na trajetória das cidades 
brasileiras. Ao mesmo tempo, a explicitação dos conflitos sociais em torno 
do ambiente construído e das múltiplas representações simbólicas possíveis 
da cidade, processo que acompanha qualquer PD-P, abre uma perspectiva 
concreta, isto é, material e ideológico-imaterial (no sentido da construção 
coletiva de narrativas contra-hegemônicas), de um movimento constituinte 
mais amplo de contestação e de mobilização socioprodutiva em prol de 
uma cidade mais justa e inclusiva. 

2. O plano diretor participativo de Santo André 

2.1. Sobre o conteúdo do Plano

A cidade de Santo André, com 673.914 habitantes, localiza-se na chamada 
Região do Grande ABC, composta por sete municípios localizados no 
Sudeste da Região Metropolitana de São Paulo, que somam um total de 
2.549.135 habitantes (Figura 1)7. O Plano Diretor Participativo de Santo 
André (BRASIL, 2012) foi elaborado em 2003, enviado à Câmara Municipal 
em março de 2004 e aprovado em dezembro do mesmo ano. O Plano 
dividiu o território do município em duas macrozonas: a urbana (a parcela 
em negrito na figura 1) e a de proteção ambiental. A macrozona urbana 
subdivide-se em quatro zonas. A zona de qualificação urbana caracteriza-se 
pela presença de uma infraestrutura consolidada. A zona de reestruturação 
urbana compreende a porção central do município, isto é, o centro 
principal, a área do chamado Projeto Eixo Tamanduatehy8 e a Avenida 
dos Estados, caracterizando-se pela presença de grandes terrenos, parte 

7. Dados do novo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2010.
8. A área do Projeto Eixo Tamanduatehy circunda o corredor metropolitano formado pela Avenida dos 
Estados e a antiga Estrada de Ferro Santos-Jundiaí no vale do Rio Tamanduateí, em um trecho de 8,5 
quilômetros de extensão e uma superfície de 12 quilômetros quadrados. Esta área localiza-se próxima à 
área central da cidade, foi predominantemente industrial e abriga grandes glebas de terra subutilizadas 
ou não utilizadas, sendo que muitas são resultantes do processo de redimensionamento das atividades 
industriais existentes ou da transferência dessas para outras regiões.  
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considerável deles subutilizados, não utilizados e mesmo não edificados. A 
zona de recuperação urbana é predominantemente residencial. Apresenta 
alta densidade populacional, carências de infraestrutura e de equipamentos 
públicos e um grande número de loteamentos irregulares e de núcleos 
habitacionais de baixa renda. Por fim, na zona exclusivamente industrial 
encontra-se o principal complexo petroquímico instalado na cidade. 

No PD-P uma especial ênfase foi dada à instituição de instrumentos para 
promover a preservação e a recuperação ambiental e para ampliar o acesso 
à terra urbanizada. Para promover a recuperação e a preservação ambiental 
foram regulamentados vários instrumentos, como o zoneamento ambiental, 
os parâmetros de incomodidade para definir as possibilidades de uso do solo, o 
estudo de impacto de vizinhança (EIV) e a taxa de permeabilidade do solo, como 
parâmetro urbanístico que considera as características da bacia hidrográfica. 

Para ampliar o acesso à terra urbanizada e à habitação, vários instrumentos 
foram regulamentados, tais como: a definição de padrões especiais 
para habitação de interesse social (HIS) e para habitação de mercado 
popular (HMP), com o objetivo de resguardar a finalidade social dos 
empreendimentos; a criação e a delimitação de áreas vazias e ocupadas, 
no corpo do PD-P, como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); 
a sobreposição de ZEIS e de Parcelamento, Edificação ou Utilização 
Compulsórios (PEUC) no mesmo terreno, objetivando fazer com que as 
áreas vazias e subutilizadas delimitadas como ZEIS fossem destinadas à 
produção de moradia social. O PD também estabeleceu que os recursos 
da Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) seriam destinados à 
habitação social e à urbanização – infraestrutura e equipamentos públicos – 
da Zona de Recuperação Urbana (ZRU), área periférica onde se concentra a 
grande maioria dos domicílios em assentamentos precários do município9.

O PD-P delimitou como ZEIS tanto os assentamentos precários do tipo favelas 
como os loteamentos irregulares e as áreas vazias. O Plano delimitou 125 
áreas ocupadas como ZEIS A, que totalizam cerca de três milhões de metros 
quadrados, para promover sua recuperação e sua regularização fundiária. 
Também delimitou como ZEIS B e C outras 39 áreas vazias, que totalizam 

9. Registre-se que nessa Zona, em função das características mencionadas, não é permitida a concessão 
de potencial construtivo adicional; ela é apenas receptora de recursos gerados pela OODC praticada nas 
demais zonas da macrozona urbana. Os recursos da outorga também podem ser aplicados na produção 
de HIS em qualquer ponto do território.
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cerca de 1,6 milhão de metros quadrados, para produção de HIS destinadas, 
prioritariamente, à população com renda familiar até três salários mínimos. 
Cabe ressaltar que 12 dessas ZEIS localizam-se em áreas centrais da cidade – 
no Eixo Tamanduatehy – e somam cerca de 650 mil metros quadrados.

As regras para aplicação do PEUC constaram do PD-P, tornando autoaplicável 
o instrumento. Ficou definido como “solo urbano não edificado” aqueles lotes 
e glebas com área igual ou superior a mil metros quadrados, localizados na 
macrozona urbana, com coeficiente de aproveitamento (CA) igual a 0; como 
“solo urbano subutilizado” os lotes e glebas, localizados na macrozona urbana, 
com área igual ou superior a mil metros quadrados, quando a área construída 
não atingir o CA mínimo definido para a zona10. O PD-P determinou o prazo 
de um ano, a partir da notificação, para que o proprietário apresentasse um 
projeto de edificação ou de parcelamento, e de dois anos, a partir da aprovação 
do projeto, para inicio das respectivas obras. Foi prevista, também, a execução 
por etapas, no caso dos empreendimentos de grande porte.

Ao todo, foram delimitados 640 lotes notificáveis na macrozona urbana, 
que correspondiam a cerca de 6,5 milhões de metros quadrados. Na 
primeira etapa, até o final de 2008, deveriam ser notificados 80 lotes que 
somavam cerca de 3,7 milhões de metros quadrados. Até final de 2007, a 
Prefeitura notificou cerca de 50% dos imóveis enquadrados na primeira 
etapa. Foram notificados 45 lotes que correspondiam a cerca de 1,7 milhão 
de metros quadrados. Dentre esses, 14 lotes que correspondiam a cerca de 
650 mil metros quadrados foram demarcados no PD-P como ZEIS, sendo 
que cerca de 530 mil metros quadrados, ou 14 áreas, estavam localizadas 
na área do Eixo Tamanduatehy. Até final de 2008, as notificações de 16 
dessas áreas estavam averbadas junto ao cartório de registros de imóveis, 
nas respectivas matrículas. (BRUNO; DENALDI, 2009).     

2.2. Participação: um relato do processo de elaboração do Plano Diretor11

Para viabilizar o processo participativo, o governo municipal discutiu 
quais estratégias adotar para envolver tanto os movimentos populares 

10. O coeficiente de aproveitamento mínimo para as Zonas de Qualificação e de Recuperação Urbana é 
igual a 0,2. Para a Zona de Reestruturação Urbana iguala-se a 0,4.
11. Ver Souza (2007) e Denaldi e Souza (2008).



211

quanto as lideranças empresariais e as entidades relacionadas diretamente 
à questão urbana. Foram definidas diferentes estratégias para abordar a 
população em geral – os movimentos populares, as lideranças empresariais 
e as entidades relacionadas diretamente à matéria urbana – tais como 
entrevistas, reuniões, oficinas de capacitação, debates e seminários.

A primeira etapa objetivou nivelar conhecimento, envolver os segmentos 
sociais e ouvir suas expectativas com relação ao PD. Para abordar os 
movimentos populares e envolvê-los na discussão, foi organizado um 
encontro entre os membros dos vários Conselhos Municipais, em que os 
mesmos desenvolveram uma leitura da cidade, identificando os problemas 
urbanos passíveis de serem enfrentados pelo PD. A população em geral 
foi mobilizada por meio do Orçamento Participativo12. Nas plenárias 
regionais, o governo apresentou uma leitura sumária da cidade e buscou 
exemplificar concretamente no que o PD poderia contribuir, convidando 
os presentes para, em um trabalho de grupo, exporem suas demandas. Para 
atrair e ouvir outros  setores sociais  – setor imobiliário e de construção 
civil, associações técnicas e profissionais, entre outros – foram realizadas 
diversas entrevistas13. 

A segunda etapa iniciou-se com a realização de dois trabalhos paralelos, 
que convergiriam para a elaboração da proposta preliminar do Plano: 
a sistematização dos resultados das reuniões, encontros e entrevistas, 
organizados na etapa anterior, e a preparação da leitura técnica da cidade, 
por meio de seminários temáticos internos. Ainda nessa etapa, a prefeitura 
promoveu duas ações de capacitação: um curso presencial de capacitação 
de multiplicadores sobre o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor (para a 

12. O Conselho Municipal do Orçamento Participativo (CMOP), instituído pela Prefeitura Municipal 
de Santo André, funcionou no período de 1998 a 2008 com o objetivo de viabilizar a participação 
da população na definição das prioridades de investimento municipal. A cidade foi dividida em 18 
regiões. Eram realizadas plenárias em cada uma das regiões que apontaram prioridades e elegeram 
representantes para compor o Conselho, do qual também participam representantes da Prefeitura. 
O CMOP analisava as propostas e a capacidade financeira de investimento da Prefeitura e definia os 
investimentos.
13. Foram entrevistados o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo 
(SindusCon), o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis 
Residenciais e Comerciais de São Paulo (Secovi), a Associação Comercial e Industrial do município, 
uma empresa do polo petroquímico, a Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa) – que mantém um 
terminal de carga na cidade – a Federação das Entidades Assistenciais, a Associação de Engenheiros e 
Arquitetos, a subseção da OAB e a Caixa Econômica Federal. Esses atores foram convidados a colocar-
se com relação às necessidades de revisão da legislação urbanística tendo em vista o desenvolvimento 
local. (Souza, 2007).
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difusão de informações entre a população) e a disponibilização de um curso 
à distância, sobre o mesmo objeto, no portal da prefeitura na internet.

Com base nos seminários temáticos foi elaborado o texto “Estrutura e 
conteúdos básicos do Plano Diretor”, que reunia as propostas centrais 
do Plano – objetivos e diretrizes, ordenamento territorial, instrumentos 
urbanísticos e modelo do sistema de gestão – para a discussão na etapa 
seguinte. Na terceira etapa, promoveu-se a discussão das propostas. Para 
tanto, o governo municipal propôs a organização de três segmentos sociais 
para o debate: movimentos sociais (primeiro segmento), empresários 
(segundo)14 e ONGs, entidades técnicas, profissionais e de ensino e pesquisa 
(terceiro). Os três segmentos sociais, em reuniões separadas, apresentaram 
suas propostas de alteração do texto-base, que foram sistematizadas de 
forma a explicitar consensos e divergências, gerando um documento que 
foi divulgado entre todos os participantes do processo antes que se desse a 
negociação entre os segmentos, o que foi feito por meio de uma comissão 
de negociação, que reuniu governo e representantes indicados por cada um 
dos segmentos.

A metodologia utilizada buscou a construção de consensos progressivos, 
o que, naturalmente, não eliminou os conflitos. Embora todas as partes 
tenham aceitado rever posições, restaram questões que poderiam ser 
chamadas de centrais no debate urbano, aquelas diretamente relacionadas 
aos interesses dos agentes em disputa, como veremos adiante. Ao final dessa 
etapa, realizou-se uma plenária geral, que serviu para eleger os delegados 
para o Congresso da Cidade e apresentar o resultado das negociações. 
Foram levados para o encontro 12 artigos sobre os quais não se chegou a 
consensos. 

Na última etapa realizou-se o Congresso da Cidade, que referendou os 
pontos consensuais e votou os pontos polêmicos. Embora o direito a voto 
fosse restrito aos delegados, o evento foi aberto à população, garantindo-se a 
todos os munícipes o direito à voz ao longo dos debates. Ao todo, participaram 
do Congresso da Cidade 336 pessoas: 45 delegados dos movimentos 
sociais; 28 delegados dos empresários ligados ao desenvolvimento urbano; 
15 delegados das ONGs e entidades técnicas, profissionais e de ensino 
e pesquisa; 79 delegados do governo e 169 convidados e munícipes. Ao 

14. “Segmento empresarial” foi a denominação dada pela Prefeitura de Santo André para reunir 
representantes do setor imobiliário, do setor da construção civil e do setor produtivo. 
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final dos trabalhos, foi constituída uma comissão relatora paritária que 
produziu um documento contendo as deliberações e resultados de votações 
do Congresso da Cidade. Em 30 de março de 2004, o prefeito entregou à 
Câmara Municipal o Projeto de Lei do Plano Diretor Participativo de Santo 
André.

Figura 1: Congresso da Cidade (2004)

Foto: Arquivo Prefeitura de Santo André (2004) 
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2.3. Os interesses em jogo

São muitos os interesses divergentes num processo como esse. Os 
representantes do movimento de habitação tinham a expectativa de 
garantir o direito à moradia, por meio da delimitação de áreas vazias 
como ZEIS e da captura da mais-valia fundiária por meio da utilização da 
Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC). Os representantes dos 
movimentos ambientalistas propunham exigências para realizar com maior 
eficácia o controle ambiental, aplicar o EIV e definir os empreendimentos 
de impacto, não aceitas tanto pelos empresários quanto pelo movimento 
popular. Os empresários, por sua vez, reagiam a cada uma das ”inovações” 
que, ora o governo, ora os demais segmentos sociais, colocavam na mesa de 
debates, sempre procurando manter as normas até então vigentes. 

As questões mais polêmicas foram: a revisão do potencial construtivo dos 
terrenos urbanos, a introdução PEUC, a taxa de permeabilidade do solo, 
a adoção da OODC e a destinação dos recursos provenientes da aplicação 
desse instrumento. Algumas definições foram construídas por meio de 
sucessivas negociações entre os segmentos envolvidos, que evoluíram para 
a construção de consensos progressivos. 

A definição dos coeficientes de aproveitamento foi um tema sobre o qual não 
se obteve consenso. A proposta do governo municipal consistia em reduzir 
os altos índices vigentes desde a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) da 
década de 7015.  A proposta da equipe de governo era baixar o coeficiente 
de aproveitamento (CA) para 2,0. Para os empresários do setor imobiliário, 
reduzir coeficientes de aproveitamento era ferir um direito adquirido sobre 
a propriedade urbana e representava diminuição de ganhos. O segmento 
colocou-se em defesa da manutenção dos coeficientes, que chegavam a 
5,0 em setores centrais da cidade. Cabe ressaltar que a manutenção dos 
índices vigentes implicaria na inviabilização da aplicação da OODC. Para 
os movimentos sociais, a proposta apresentada pelo governo deveria ser 
radicalizada pela adoção de coeficiente de aproveitamento único igual a 
1,0. Após negociações, os movimentos sociais chegaram ao Congresso da 

15. A redução dos índices foi justificada em função da capacidade de suporte da infraestrutura existente 
e da qualidade da paisagem e das condições de ventilação e iluminação adequadas; além disso, os 
coeficientes de aproveitamento permitidos pela legislação anterior configuravam-se como uma reserva 
de valor, uma vez que não haviam sido alcançados em quase 30 anos.
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Cidade com a proposta de índice 2,0, enquanto os empresários levaram 
ao referido Congresso a proposta de índice 4,0. O governo insistiu na 
diferenciação de índices por zona e por uso, o que acabou prevalecendo.  
Por fim, os coeficientes de aproveitamento básico foram fixados em 2,0 para 
o uso residencial multifamiliar e nas zonas de qualificação e de recuperação 
urbana.

Outro conflito foi a introdução da OODC. Para os movimentos sociais, 
tratava-se de um instrumento de financiamento dos programas 
habitacionais, assim, os recursos provenientes de sua utilização deveriam 
ser direcionados às regiões da cidade habitadas pela população de mais 
baixa renda, enquanto que as ONGs ambientalistas queriam vincular a 
aplicação dos recursos à macrozona de proteção ambiental. Para o governo, 
esse era um instrumento de captura de mais-valia imobiliária e os recursos 
gerados deveriam ter as diversas possibilidades de destinação previstas no 
EC, sem vinculação a zonas ou a setores urbanos. Nesse aspecto, embora 
contrários ao instrumento, os representantes do segmento ”empresários”, 
reconhecendo que seriam vencidos na disputa, apoiaram os movimentos 
sociais, definindo que os recursos gerados pela outorga onerosa somente 
poderiam ser aplicados em Habitação de Interesse Social (HIS), em qualquer 
parte do município, ou em infraestrutura e equipamentos públicos na Zona 
de Recuperação Urbana (ZRU). 

O PEUC também foi objeto de polêmica. A proposta inicial, que submetia 
ao instrumento os terrenos urbanos com área igual ou superior a 500 
metros quadrados, foi alvo de questionamentos nos fóruns de debates 
e pela imprensa, que tentou alarmar os pequenos proprietários. Nos 
debates, ampliou-se a área dos terrenos sujeitos ao instrumento para mil 
metros quadrados, mas, ainda assim, os empresários do setor imobiliário 
mantinham posição contrária a esse. A posição unitária adotada pelo 
governo, ONGs e movimentos sociais, no entanto, levou a uma votação, 
amplamente majoritária no Congresso da Cidade, à utilização desse 
instrumento. As ONGs ambientalistas também elegeram suas prioridades: 
o gabarito máximo de dois pavimentos no entorno dos parques urbanos e 
a garantia de uma taxa de permeabilidade mínima, nos quais foram bem 
sucedidos.

Não se faz necessária à reflexão, a descrição detalhada dos conflitos e da 
posição dos segmentos sociais em cada questão. O relato sintético que 
fizemos objetiva tão só demonstrar que o Projeto de Lei do PD foi resultado 
de um processo participativo, conflituoso e essencialmente político. 
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É verdade, como registra Villaça (2012) sobre a experiência de São Paulo, 
que os atores sociais têm outras formas de pressão além da exposição e 
da defesa de suas ideias nos fóruns públicos de debate – o que também 
ocorreu em Santo André. Empresários da construção civil dirigiram-se aos 
gabinetes de vereadores quando o projeto de lei tramitava na Casa, levando 
suas demandas. A discussão na Câmara foi para esse setor “uma prorrogação 
do jogo”. As reivindicações não atendidas voltaram e, dessa vez, sua defesa 
era feita por vereadores e divulgada pela imprensa (via o jornal regional 
“Diário do Grande ABC”). Além disso, o setor trabalhou para que o Plano 
não fosse aplicado de imediato quando aprovado, visando a ganhar tempo 
para dar entrada em projetos com base na legislação anterior.

Em contraposição, representantes do governo e dos movimentos sociais 
pressionaram os vereadores pela manutenção do projeto de lei como 
encaminhado à Câmara. Os movimentos sociais, em especial, usaram seus 
recursos – a mobilização, a aliança com outros segmentos em questões 
pontuais e a exposição pública dos interesses em jogo. 

No final, foi mantida a grande maioria das definições aprovadas no 
Congresso da Cidade. Uma hipótese a ser explorada é que a participação 
de todos os segmentos sociais no processo, inclusive do que se denominou 
”setor empresarial”, legitimou o pacto construído por meio da negociação e 
inibiu um movimento mais agressivo por parte dos empresários do setor da 
construção civil e imobiliário, assim como dos vereadores que representavam 
seus interesses. É possível, entretanto, que o setor tenha apostado em 
alterações futuras no projeto, numa tática de postergar o conflito para um 
momento em que a correlação de forças fosse-lhe mais favorável.

A experiência relatada demonstra que o processo de participação é um 
aprendizado para todos, até mesmo para os setores mais conservadores. De certa 
forma, o processo participativo legitimou o Plano e aumentou as possibilidades 
de sua aplicação. Os interesses antagônicos e os conflitos, porém, mantiveram-se 
e o processo não terminou com a aprovação da Lei do Plano Diretor. 

2.4. A implementação do Plano Diretor e a segunda rodada de embates 
travados em torno do ambiente construído 

Como mencionado anteriormente o PD-P foi aprovado em dezembro de 
2004 e entrou em vigor em 2005. Até dezembro de 2007, foram elaborados 
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os planos setoriais e a legislação complementar ao PD – a Lei de Uso, 
Ocupação e Parcelamento do Solo  da macrozona urbana, a Lei de ZEIS, 
o Plano Municipal de Habitação, o Plano de Preservação do Patrimônio 
Cultural, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, a revisão da Lei das 
Zonas Especiais de Interesse Comercial, a Lei da Zona de Interesse do 
Patrimônio de Paranapiacaba e a Lei do Direito de Preempção (SANTO 
ANDRÉ, 2012c; 2012d).

Em abril de 2005, entrou em funcionamento o Conselho Municipal de 
Política Urbana (CMPU), previsto no PD-P de Santo André. O CMPU é 
um conselho paritário composto por 19 representantes do Poder Executivo 
Municipal e 19 da sociedade, representada por meio dos mesmos três 
segmentos organizados para elaboração do referido Plano: empresários 
(cinco vagas); movimentos sociais (cinco vagas, sendo duas destinadas 
ao movimento de moradia) e um terceiro segmento que reúne uma ONG 
ambientalista, uma entidade técnico-profissional, uma instituição de 
ensino e pesquisa e uma entidade de preservação cultural. Os conselhos 
municipais afins (orçamento participativo, habitação, saneamento 
ambiental, transporte e desenvolvimento econômico) têm as outras cinco 
vagas reservadas aos conselheiros da sociedade civil. Embora paritário, o 
CMPU só delibera por 2/3 dos votos dos presentes, o que induz à negociação 
entre os conselheiros dos diferentes segmentos.

De acordo com o PD-P de Santo André, compete ao CMPU: acompanhar a 
implementação do PD, a elaboração e implementação dos planos setoriais, 
a execução de planos e projetos de interesse do desenvolvimento urbano; 
aprovar o EIV, aprovar e acompanhar a implementação das operações 
urbanas consorciadas; aprovar a concessão de Outorga Onerosa do Direito 
de Construir e monitorar a aplicação dos demais instrumentos urbanísticos; 
deliberar sobre projetos de lei de interesse da política urbana, antes de 
seu encaminhamento à Câmara Municipal; deliberar sobre as omissões e 
casos não perfeitamente definidos pela legislação urbanística municipal; 
conduzir a revisão do PD e gerir os recursos oriundos do Fundo Municipal 
de Desenvolvimento Urbano. 

No processo de elaboração e discussão desses planos e leis complementares 
junto ao CMPU muitas das questões presentes no processo de elaboração do 
PD retornaram ao debate. No caso da Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento 
do Solo (LUOPS) ocorreram divergências no âmbito do CMPU sobre o 
potencial construtivo dos terrenos urbanos, a taxa de permeabilidade do 
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solo, a área máxima dos “conjuntos fechados”, entre outras. Foram feitas 
negociações e concessões entre as partes; por exemplo, não se alterou o 
coeficiente de aproveitamento constante do PD, mas admitiu-se áreas 
não computáveis no uso residencial multifamiliar vertical. Não obstante a 
pactuação no CMPU, todas as questões ressurgiram, mais uma vez e não 
por acaso, durante a tramitação na Câmara Municipal, onde os interesses 
do empresariado da construção civil e o capital imobiliário-fundiário estão 
bem representados. Ocorreram novas negociações e o segmento empresarial 
conseguiu ampliar o rol de áreas não computáveis no uso mencionado. Os 
movimentos sociais e ambientais resistiram, impedindo maiores alterações 
no projeto de lei. 

Com relação ao PEUC o problema foi de outra ordem. A notificação dos 
terrenos e sua averbação em cartório foram interrompidas em 2008. Naquele 
ano, a administração paralisou o processo de notificação e averbação, a lei 
específica, fixando as alíquotas, não foi enviada à Câmara e há indícios de 
que o processo não será retomado pela administração que sucedeu a do 
período de 2004-2008. Para que possa ser cobrado o IPTU progressivo no 
tempo daqueles terrenos que não cumprirem a obrigação de parcelar ou 
edificar, por tratar-se de matéria tributária, era necessária a aprovação de 
lei específica fixando as alíquotas, conforme exige o EC. Em 2009, com a 
alternância de governo, outro partido político assumiu a direção do governo 
municipal e mudou a direção da política urbana. Em 2009, a notificação e 
a averbação de áreas foram paralisadas e o governo municipal não enviou 
a referida lei específica à Câmara Municipal. Em suma, as questões de 
natureza eleitoral e de alternância de governo ameaçaram a aplicação do 
PEUC negociada na etapa anterior. 

Outra iniciativa importante no sentido da implementação do PD foi 
a aprovação da Lei de ZEIS que substitui a Lei de AEIS de 1991 (Lei nº 
6864 de 21 de dezembro de 1991 (SANTO ANDRÉ, 2012a)). A referida 
lei, entregue à Câmara em 2005 e aprovada em 2006, revisou o conjunto de 
áreas previstas no Plano. Ainda assim, na fase seguinte, em 2007, verificou-
se a necessidade de revisar o perímetro de áreas vazias e ocupadas, 
delimitadas como ZEIS. Assim, foi elaborado e enviado à Câmara, com 
o aval do CMPU, um projeto de lei revisando a Lei de ZEIS aprovada e 
ampliando o quantitativo de áreas em 158.720,98 metros quadrados. Esse 
projeto de lei foi alvo dos interesses dos proprietários de algumas das ZEIS 
e acabou sofrendo duas emendas supressivas no Poder Legislativo, que, no 
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total, fizeram cair em 30.698,78 metros quadrados o total de áreas vazias 
designadas como ZEIS. 

Alguns proprietários de terra, que até então não haviam se dado conta do 
conteúdo e do impacto da legislação, passaram a pressionar os Poderes 
Executivo e Legislativo para alterarem a legislação e suprimirem áreas 
vazias delimitadas como ZEIS. Cabe destacar, também, a campanha 
contrária às ZEIS que setores conservadores desenvolveram, com apoio de 
parte da imprensa, com o argumento de que, com a demarcação “excessiva” 
de ZEIS, a cidade “perde” terras para atividades econômicas. Nesse caso 
devem ser assinaladas duas questões. A incapacidade do CMPU de reverter 
(totalmente) os interesses representados na Câmara e a postura do governo 
municipal que sancionou a lei, pressionado por representantes do Poder 
Legislativo. 

3. Conclusão 

A experiência de Santo André permite apontar alguns avanços e limites 
que, na verdade, constituem-se em incertezas em relação ao potencial 
das novas condições jurídico-institucionais. Uma incerteza diz respeito 
à possibilidade de manutenção do pacto socioterritorial que levou à 
aprovação do PD-P ou, em outras palavras, à manutenção do compromisso 
dos agentes individuais ou coletivos participantes do processo com relação 
aos conteúdos constantes do PD, especialmente no que tange à aplicação dos 
instrumentos relacionados à função social da propriedade. Cabe lembrar 
que importante papel teve o governo municipal, mas que os compromissos 
assumidos por dirigentes numa gestão municipal podem ser reavaliados 
devido à alternância de governo, ou até mesmo em função de mudanças 
políticas no interior da administração. No caso de Santo André, há indícios 
de que representantes do setor imobiliário, integrantes do CMPU, tentarão 
convencer o novo governo, que assumiu em 2009, a alterar a legislação e 
os instrumentos urbanísticos do PD-P. Conclui-se que os pactos sociais 
construídos ao longo dos processos participativos e a própria mudança 
qualitativa na relação entre Estado e sociedade na produção do espaço 
urbano, sinalizada a partir da dinâmica participativa, mostraram-se frágeis 
frente aos interesses imobiliários e fundiários e às estruturas locais de 
poder, historicamente contrárias à função social da cidade. 
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Outro desafio enfrentado na experiência de Santo André, que não 
detalhamos aqui, foi o planejamento participativo desencadear aquilo 
que Healey (2003) e Brenner (2004) chamaram de processo relacional da 
mobilização das múltiplas escalas e de agentes que moldam o território 
local. Os governos estadual e federal e suas empresas e autarquias, que 
investem nas áreas de infraestrutura e transporte, são estruturadores do 
espaço, mas não participam da discussão sobre o planejamento da cidade. 
Este foi o caso, por exemplo, dos setores do Governo do Estado de São 
Paulo envolvidos com a construção do Rodoanel e dos segmentos do 
governo federal envolvidos com a operação da Rede Federal Ferroviária. 
Da mesma forma, importantes empresas, com matriz em outras regiões do 
país ou fora deste, como, por exemplo, a empresa Pirelli, cujo estoque de 
terras ocupa uma área significativa no centro da cidade, não participaram 
da discussão sobre o PD-P. 

O saldo positivo do PD-P em Santo André, porém, é que o processo 
transformou-se em uma arena privilegiada de disputas pela definição e pela 
aplicação da função social da propriedade e da cidade. A criação de espaços 
de participação explicitou os interesses, deu visibilidade aos conflitos urbanos 
e viabilizou um embate (produtivo) entre aquilo que Randolph (2012, p.9) 
chamou de representações hegemônicas do espaço e de múltiplos espaços 
de representações das populações locais. Ao contrário do planejamento 
colaborativo à la Innes e Booher (1999), que busca o consenso, é nesse 
cenário dialético, de “transgressões” contínuas (PIETERSE, 2008, p. 104) da 
representação hegemônica do espaço, ancorada numa concepção liberal-
proprietária, pelo espaço das representações que se origina nas vivências diárias 
das populações excluídas, que o PD-P assume o seu valor intrínseco como uma 
das múltiplas arenas de disputa pela hegemonia de ideias e de novas práticas 
espaciais, rumo à produção social de cidades mais justas e inclusivas. 

A análise da experiência de Santo André – um governo local comprometido 
com o processo participativo do PD e, reconhecidamente, com experiência 
acumulada na área de planejamento urbano e regional16 – aponta para 
o fato de que não se deve superestimar a capacidade transformadora da 
nova geração de planos diretores que emergirá das cidades brasileiras após 

16. O PD-P de Santo André tornou-se referência nacional. Foi incluído pela Fundação Getúlio Vargas 
em 2004 entre as 30 experiências exitosas em gestão pública. Foi indicado pelo Ministério das Cidades 
para representar o país em evento da Rede Interamericana de Alto Nível sobre descentralização e 
Governos Locais. 
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a aprovação do EC. Vale ressaltar que, como lembram Carlos (2012) e 
Limonad e Barbosa (2003), o próprio EC, ancorado numa concepção da 
função social da propriedade, a ser articulada pelo Estado, não abandonou 
o princípio norteador da produção capitalista do espaço urbano. E é no 
contexto brasileiro que esse princípio tem gerado cidades que se apresentam 
como “verdadeiras máquinas de produzir favelas” (MARICATO, 2009, 
p.43), com o Estado assumindo um papel historicamente ausente e 
conivente-condescendente. 

Além disso, a diretriz do EC, no sentido de que os Planos Diretores sejam 
elaborados com participação social, apenas pauta o tema, sem efetivamente 
garantir a sua operacionalização. Em muitos casos, a participação será 
formal, feita para atender a exigência legal ou para obter recursos, sem 
perspectiva de o Plano constituir-se em ação transformadora e de gerar 
continuidade em um processo permanente.   

Por fim, conforme mostra o caso de Santo André, mesmo um Plano 
Diretor participativo, que busca os ideais da racionalidade comunicativa 
“Habermasiana”17 não se dissociará nem das relações de poder e dos conflitos 
em torno do ambiente construído, nem da dinâmica socioeconômica 
adversa do modelo de desenvolvimento brasileiro, que ofusca a capacidade 
transformadora dos processos participativos. 

Nestes casos, o desafio será extrair do PD-P, bem como das disputas em 
torno da efetiva aplicação dos instrumentos urbanísticos do EC que o 
acompanham, um processo contínuo de aprendizagem e de conscientização 
social acerca da trajetória histórica das desigualdades socioespaciais nas 
cidades brasileiras. E talvez esta desmistificação da questão urbana brasileira 
possa servir de janela de oportunidade para diversificar e ampliar as arenas 
da disputa pela hegemonia ideológica e material, em prol da construção de 
cidades mais justas e inclusivas. 

Referências bibliográficas 

ARANTES, O.; VAINER, C.; MARICATO, E. A cidade do pensamento 
único: desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes, 2000. 191p.

17. Algo que, conforme argumenta Purcell (2009), será até logicamente impossível alcançar.



222

BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os artigos 
182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política 
urbana e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em: 23 abr. 2012. 

BRENNER, N. New State spaces: Urban Governance and the Rescaling of 
Statehood. New York: Oxford University Press, 2004. 351 p.

CARLOS, A. F. A. La Utopia de la gestíon democrática de la ciudad. Scripta 
Nova. Revista electrónica de geografia e ciências sociales. Barcelona: 
Universidade de Barcelona, 1 ago. 2005, v. IX, n. 194 (01). Disponível em: 
<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-194-01.htm>. Acesso em: 26 abr 2012.

DAVIS, M. Planeta Favela. São Paulo: Boitempo, 2006. 272 p.

DENALDI, R; BRUNO F. Parcelamento, edificação e utilização 
compulsórios: um instrumento (ainda) em construção. Revista do 
Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, v.16, n.25, p. 34-49, 2009.  

DENALDI, R.; SOUZA, C. V. Plano Diretor e participação: a difícil 
construção de uma nova cultura Urbanística. In: Ambiens Cooperativa 
(ed.). PPLA Seminário 2008 – Política, Planejamento, Economia, Sociedade, 
Território. Curitiba: Caixa Econômica Federal, 2008, p.37-45.

FAINSTAIN, S. F. New directions in Planning theory. Urban Affairs Review, 
v. 35, n. 4, p. 451 – 478, 2000. 

FERREIRA, J. S. W. Política Urbana. In: BRASIL. MINISTÉRIO DAS 
CIDADES. Curso à Distância: Planos Locais de Habitação de Interesse 
Social.  DENALDI, R; SANTA ROSA, J. (Orgs.). Brasília: Ministério das 
Cidades, Secretaria Nacional de Habitação, 2009. 

FLYVBJERG, B. Rationality and power. Chicago: University of Chicago 
Press, 1998. 

GIDDENS, A. The constitution of society: Outline of the theory of 
structuration. Cambridge: Polity Press, 1984. 

HABERMAS, J. The Theory of Communicative Action. v. 1: Reason and 
the Rationalization of Society. Boston, MA: Beacon Press, 1985. 

HEALEY, P. Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented 
Societies. London: Macmillan, 1997. 



223

HEALEY, P. Collaborative planning in perspective. Planning Theory. v. 2 
n. 2, p.101-123, 2003.   

HUXLEY, M.; YIFTACHEL, O. New paradigm or old Myopia? Unsettling 
the communicative turn in planning theory. Journal of Planning Education 
and Research, v. 19, p. 333-342, 2000.

INNES, J. E.; BOOHER, D. E. Consensus Building and complex adaptive 
systems. A framework for evaluating collaborative planning. Journal of the 
American Planning Association, v. 65, n. 4, p. 412-423, 1999.

LIMONAD, E.; BARBOSA J. L. Entre o ideal e o real rumo à sociedade 
urbana –  algumas considerações sobre o “Estatuto da Cidade”. Revista 
GEOUSP, n. 13, p. 87-106, 2003. 

MARICATO, E. Metrópole na periferia do capitalismo: ilegalidade, 
desigualdade e violência. São Paulo: Hucitec, 1996.

______. O Estatuto da Cidade Periférica. In:  MINISTÉRIO DAS CIDADES 
E ALIANÇA DAS CIDADES (Eds.). O Estatuto da Cidade comentado. São 
Paulo: Ministério de Cidades e Aliança das Cidades, p. 5-22, 2010. 

______. Formação e impasse do pensamento crítico sobre a cidade 
periférica. Relatório de Pesquisa CNPq. São Paulo: CNPQ, 2009, 43 p.

PIETERSE, E. City Futures: Confronting the crisis of urban development. 
Cape Town: UCT Press; London and New York: Zed Books, 2008. 206 p. 

PURCELL, M. Resisting Neo-liberalization: Communicative planning or 
counter-hegemonic movements? Planning Theory, v. 8, n. 2, p. 140-165, 2009. 

RANDOLPH, R. Do planejamento colaborativo ao planejamento 
“subversivo”: reflexões sobre limitações e potencialidades de Planos 
Diretores no Brasil. Scripta Nova. Revista electrónica de geografia e 
ciências sociales. Barcelona: Universidade de Barcelona, 1 ago 2007, v. 
XI, n. 245 (17). Disponível em: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-24517.
htm>. Acesso em: 22 abr. 2012. 

SANTO ANDRÉ. Lei nº 6.864, de 21 de dezembro de 1991. Institui as Áreas 
Especiais de Interesse Social – AEIS e dá outras providências. Disponível 
em: <http://www.cmsandre.sp.gov.br:8080/portalcidadao/>. Acesso em 04 
de abril de 2012a.

______. Lei nº 8.696, de 17 de dezembro de 2004. Institui o novo Plano 
Diretor do município de Santo André, nos termos do art. 182 da Constituição 



224

Federal, do capítulo III, da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto 
da Cidade - e do Título V, Capítulo III, da Lei Orgânica do Município

de Santo André. Disponível em: <http://www3.santoandre.sp.gov.br/
portalnegocios/images/stories/lei_8.696.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2012b. 

______. Lei nº 8.836, de 10 de maio de 2006. Institui a Lei de Uso, 
Ocupação e Parcelamento do Solo da Macrozona Urbana. Disponível em: 
<http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/showinglaw.pl>. Acesso em: 
31 mar. 2012c.

______. Lei nº 8.958, de 27 de junho de 2007. Regulamenta o direito de 
preferência no Município de Santo André. Disponível em: < http://www.
santoandre.sp.gov.br/bnews3/images/multimidia/programas/Lei%20
8958_2007_Direito%20de%20Prefer%C3%AAncia.pdf >. Acesso em: 31 
mar. 2012d.

SANTOS JÚNIOR, O. A. Reforma Urbana: desafios para o planejamento 
como práxis transformadora. In COSTA, G.M.; MENDONÇA, J. G. de. 
(Eds.). Planejamento urbano no Brasil: trajetória, avanços e perspectivas. 
Belo Horizonte: C/Arte, p.136-155, 2008. 

SOUZA, C. V.. Santo André: instrumentos utilizados na elaboração do 
Plano Diretor Participativo para viabilizar a participação e a negociação 
entre os atores. In BUENO, L.; CYMBALISTA, R. (Eds.). Planos diretores 
municipais: novos conceitos de planejamento territorial. São Paulo: 
Annablume, p. 193-214, 2007.

VAINER, C. As escalas do poder e o poder das escalas: o que pode o poder 
local? Cadernos IPPUR, v.15, n. 2, v.16, n.1. p.13-32, ago.-dez. 2001- jan.-
jul. 2002. 

VILLAÇA, F. Uma contribuição para a história do planejamento urbano no 
Brasil. In: DEÁK, C.; SCHIFFER, S. R. (eds.). O processo de urbanização 
no Brasil. São Paulo: EDUSP, p. 169-244, 1999.

______. As ilusões do plano diretor. São Paulo, agosto de 2005.  Disponível 
em: <http://www.flaviovillaca.arq.br/pdf/ilusao_pd.pdf>. Acesso em: 22 
abr. 2012. 



PARTE II





URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO ÂMBITO DO “PROGRAMA 
SANTO ANDRÉ MAIS IGUAL”1

Rosana Denaldi

Este capítulo trata do programa “Santo André Mais Igual”, que articula 
diversos programas sociais como estratégia de enfrentamento à exclusão 
social. Especial ênfase será dada ao período de concepção do programa e 
período inicial de implantação. O programa foi desenvolvido no período 
de 1998 a 2008 e em 2009, com a alternância de governo, foi paralisado. 
A primeira versão deste trabalho foi publicada, em 2005, nos anais da XI 
Encontro Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e 
Regional (ENANPUR). Cabe esclarecer que muitas informações e reflexões 
registradas são resultado também da prática profissional na administração 
municipal de Santo André no período. 

Introdução

As favelas, com ou sem intervenção, consolidaram-se como espaços 
permanentes de moradia e o tipo de intervenção mais praticado passou 
a ser a urbanização, tendo como principal protagonista o Município. Na 
década de 80 assistimos ao início da construção institucional das políticas 
de urbanização de favelas. Na década seguinte, muitos municípios que 

1. Agradecemos a contribuição de Dirce Koga que integrou a equipe responsável pela condução do 
programa no primeiro período. 
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apresentavam favelas passaram a desenvolver programas de urbanização 
e regularização como parte integrante da política municipal de habitação2.  

Laranjeira (2003) classifica as intervenções de urbanização em função 
de seus desenhos institucionais. Identifica duas tendências básicas de 
concepção: programas com desenhos institucionais “concentrados” e 
programas com desenhos institucionais “horizontalizados”.  E acrescenta 
que, apesar de o desenho institucional do primeiro modelo contemplar 
muitas vezes a articulação com outras instâncias da administração local, 
a coordenação do programa “tem um núcleo de tomada de decisões bem 
definido, normalmente inscrito a uma das Secretarias municipais, não raro 
criadas com a função de capitanear uma política habitacional (e urbana) 
que tem como foco central um programa de urbanização de favelas”. O 
exemplo mais importante seria o programa favela-Bairro do Rio de Janeiro.

O modelo institucional “horizontalizado” promove uma articulação 
horizontal entre programas que “não se subordinam entre si, mas que 
convergem seus objetivos e ações para âmbitos territoriais comuns, 
buscando efeitos de sinergia nos processos de urbanização e inclusão 
social” (LARANJEIRA, 2003). Observando a experiência de Santo André 
a autora conclui que articulação e integração de programas demonstra ser 
uma estratégia capaz de ampliar a eficácia dos programas de urbanização.     

Brakartz (2002, p.39), analisando experiências internacionais de urbanização 
de assentamentos informais, aponta dois tipos principais de urbanização: 
“programas de regularização da propriedade” e “programas integrados de 
melhoramentos de bairro”.  Os do primeiro grupo estariam voltados para 
a regularização da propriedade da terra nos assentamentos informais, 
além de promover a melhoria da infraestrutura urbana e das moradias. 
Já os do segundo grupo combinariam a melhoria da infraestrutura dos 
assentamentos informais com a prestação de serviços sociais por meio de 
ação integrada e multisetorial. O autor recomenda esse tipo de programa 
como uma das “estratégias de superação da pobreza urbana”, uma vez que 
buscam, além da melhoria habitacional, “a solução integrada às múltiplas 
carências enfrentadas pelos pobres”.  

2. Sobre a institucionalização e aprimoramento das políticas de urbanização de favelas ver Denaldi 
(2003).
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Com o aprimoramento da política, ganha importância o entendimento de 
que a favela não pode ser tratada apenas como problema habitacional. Busca-
se valorizar o desenvolvimento de programas sociais, antes concebidos 
como “complementares” à urbanização, como elementos estruturadores de 
estratégias de inclusão social da população de favelas.3 Nesse caso, o programa 
“Santo André Mais Igual” (SAMI), desenvolvido pelo Município de Santo 
André, é um importante exemplo porque, de fato, instituiu a organização 
matricial e promoveu a integração de diversos programas sociais.

O SAMI foi reconhecido e premiado por vários organismos nacionais e 
internacionais.4 Em 2000, ganhou o “Prêmio Gestão Pública e Cidadania”, 
concedido pela Fundação Getúlio Vargas e Fundação Ford, e foi destacado 
como uma das cinco melhores experiências de políticas públicas 
desenvolvidas no país. Em 2001, foi incluído entre as 16 melhores práticas do 
mundo – a única brasileira – escolhidas para serem relatadas na Conferência 
das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos – Istambul + 5. Ainda em 
2001, foi selecionado entre as dez melhores práticas, com destaque especial 
para a urbanização da favela Sacadura Cabral, e recebeu o Prêmio Caixa 
Econômica Federal de Melhores Práticas em Gestão Local naquele ano. Em 
2002, a experiência “Gênero e Cidadania”, realizada no âmbito do SAMI, foi 
eleita como uma das dez melhores iniciativas do mundo, recebendo o Prêmio 
Internacional de Dubai de Melhores Práticas, do Centro das Nações Unidas 
para Assentamentos Humanos, o Habitat. Em 2003, foi indicado como uma 
das 20 melhores práticas na feira virtual de governança local da ONU. Em 
2005, o programa foi escolhido, na primeira edição do Prêmio ODM BRASIL, 
entre as oito melhores iniciativas de Governo Municipal, como a única que 
contempla os  oito objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

1. Concepção do programa “Santo André Mais Igual”

A temática da exclusão social vem sendo tratada por vários autores.5 Neste 
capítulo, porém, não vamos entrar no debate conceitual a esse respeito, 

3. Ver Denaldi (2003); Brakartz (2002); Brasil (2004); Laranjeira (2003).
4. No período de 1998 a 2000 o  Programa “Santo André Mais Igual” foi denominado de “Programa 
Integrado de Inclusão Social”.
5. Sobre o debate conceitual sobre inclusão social ver Banco Mundial (2001), Dupas (1998, 1999), 
Marayan (2000), Maricato (1996), Sposati  (1997), Rolnik (1999), Véras (1999), Sawaia (1999).
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mas relatar de que modo esse tema foi percebido pelo governo municipal 
e quais estratégias foram dotadas visando a promover seu enfrentamento 
enquanto um processo de desigualdade social6. Nesse sentido, o governo 
municipal de Santo André entendeu a exclusão social como ausência de 
direitos básicos compatíveis com a garantia de mínimos sociais para o 
exercício da cidadania. 

A exclusão social é, antes de mais nada, um fenômeno produzido pela 
própria dinâmica social, manifestando-se através da inexistência de 
condições para a cidadania plena. A inclusão social, por oposição, supõe 
o acesso de indivíduos e famílias a um conjunto de mínimos sociais, na 
qualidade de direitos. Trata-se, em outras palavras, da garantia de igualdade 
de oportunidades para a conquista do direito à cidade. 

Exclusão e inclusão são conceitos multidimensionais, em que a dimensão 
econômica – trabalho e renda – é predominante. A ela se somam, 
também, os aspectos urbano, social, cultural e político. Uma pessoa pode 
ser economicamente incluída, mas ser excluída do ponto de vista de sua 
presença na cidade (condições físicas como habitar um espaço ilegal, 
desprovido de qualidade de vida). Ou vice-versa. (...)

As consequências de incorporação dessas ideias na formulação e na 
implementação de políticas são muitas. Entre elas, destaca-se a necessidade 
de ir além das abordagens setoriais tradicionais – seja um programa de 
urbanização de favelas, uma proposta educacional, um programa de acesso 
ao crédito etc. (DANIEL, 2001)

O programa era muito ambicioso, no entanto, o então prefeito Celso Daniel 
reconhecia os limites da ação municipal. Para Celso Daniel (2001):

É claro que o fenômeno tem caráter estrutural e seria equivocado imaginar 
que um programa de inclusão social local, por mais sólido que fosse, 

6. Para Maricato (1996, p. 83), a “exclusão é um todo” (expressão retirada da Charte Européenne pour 
le Droit  à Habiter et la Lutte contre L’exclusion [Constituição Europeia para o Direito à Habitação e 
a Luta contra a Exclusão], 1993) porque envolve aspectos sociais, culturais, econômicos, políticos e 
ambientais. 
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pudesse debelar, no interior das fronteiras de um município isolado, um 
processo de exclusão social que, além de fruto de uma herança histórica 
– agravada no período recente, possui raízes que vão além das fronteiras 
locais. No entanto, tal argumento jamais poderá servir de pretexto para a 
falta da ação. 

A concepção do Programa partiu do pressuposto que a exclusão social é 
um fenômeno multidimensional, de ordem econômica, urbana, cultural 
e social, e que essas diferentes dimensões articulam-se e alimentam-se 
mutuamente. Portanto, para enfrentá-la é necessário adotar uma abordagem 
integrada e articular programas que tratem das diversas dimensões citadas, 
a partir dos territórios onde se concretizam as expressões desse fenômeno 
multidimensional. O programa objetivou tratar três dimensões: urbana, 
social e econômica. 

Outro pressuposto é que a pobreza e a exclusão concentram-se em 
determinados territórios da cidade, configurando um efeito da desigualdade 
social. No caso de Santo André, são as favelas que abrigam a grande maioria 
da população dos excluídos. (DENALDI, 2003). Quanto à estratégia de ação, 
a Prefeitura de Santo André (2001a) adotou como princípios do programa 
a integração, a territorialização das ações (a favela) e a participação da 
comunidade. 

Considerou-se que a integração dos programas era um princípio fundamental 
para atingir os objetivos e potencializar os resultados individuais de cada 
um dos programas. Buscou-se integrar as ações das diferentes secretarias de 
governo e das diferentes áreas dentro de uma mesma Secretaria. Para tanto, 
ajustou-se o desenho institucional de alguns programas, estabeleceu-se uma 
equipe de gerenciamento interdepartamental e reorganizou-se internamente 
a condução dos programas de forma a viabilizar a gestão matricial. Cabe 
ressaltar que esta não é uma tarefa simples, dada a predominância da visão 
setorial e a prevalência de uma cultura organizacional marcada pelas ações 
setoriais desarticuladas que dificultam ou impedem a gestão matricial.

Mais um princípio mencionado é a territorialização da ação que responde 
ao pressuposto que exclusão expressa-se territorialmente. Esse foco no 
território facilita a elaboração de diagnósticos, a implantação do programa 
e o monitoramento e sua avaliação, além de reduzir custos de implantação 
de alguns programas como “saúde da família” e o “renda mínima”. O 
território passa a ser “o chão comum” das diferentes intervenções e condição 
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fundamental para a prática da intersetorialidade. Como mencionado 
anteriormente, o território escolhido foi a “favela”.

Para Santo André (2001b):

A territorialização da ação, ou seja, o foco territorial em áreas geográficas da 
cidade, permite melhor apreender especificidades locais – possibilitando um 
diagnóstico mais preciso, definindo dosagens e combinações adequadas das 
políticas, descobrindo, na interação com moradores, os melhores caminhos.

Essa abordagem permite identificar claramente as demandas, ou seja, os 
problemas enfrentados pelas pessoas em questão. Assim, as necessidades 
têm identidade, endereço, história. (SANTO ANDRÉ, 2001b)

2. Componentes e operacionalização do Programa 

Para tratar das dimensões urbanas, econômicas e sociais da exclusão foram 
desenvolvidos e articulados diversos programas e ações.  

No que se refere à dimensão urbana, o objetivo do Programa era integrar 
o núcleo de favela à cidade, garantir o acesso aos serviços e equipamentos 
urbanos e a uma habitação digna. Buscava-se promover a melhoria das 
condições de habitação a partir da execução de obras de saneamento 
e infraestrutura, construção de equipamentos urbanos, eliminação de 
situações de risco, viabilização de parcelamento – garantindo um lote (ou 
fração de terra) mínimo por família – assessoria à autoconstrução, além 
da regularização fundiária do assentamento. Promoveu-se, também, a 
produção de novas moradias para eliminar situações de risco e viabilizar a 
adequação de densidade dos assentamentos. 

No âmbito da dimensão econômica e objetivando melhorar as condições 
de renda e emprego da população foram desenvolvidos diversos 
programas7:

7. O número e tipo de programas sociais que integraram o SAMI foram ampliados e alterados durante 
o período de execução do programa. No final da segunda fase do programa, 17 programas (projetos ou  
ações) integravam o SAMI. 
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– Renda mínima: complementação de renda família associado 
a um conjunto de ações socioeducativas e acompanhamento 
psicossocial visando ao fortalecimento da família e ao 
desenvolvimento de sua capacidade de emancipação.

– Geração de Trabalho de Interesse Social (Frente de Trabalho): 
contratação para realização de trabalho temporário de parcela da 
população mais pobre combinada com acompanhamento social.

– Ensino Profissionalizante: garantia de acesso a cursos de 
qualificação, requalificação e capacitação de jovens e adultos 
objetivando sua (re)inserção no mercado de trabalho.

– Incubadora de Cooperativas: assessoria e acompanhamento 
de grupos de trabalho para constituição e consolidação de 
cooperativas de produção e serviços. 

– Central de Serviços autônomos: viabilização de um espaço e 
de estrutura administrativa para dar suporte aos trabalhadores 
autônomos do núcleo de favela. A Central ofereceu condições 
para que os autônomos, depois de passarem por um processo de 
cadastramento e capacitação, possam oferecer seus serviços para 
o conjunto da cidade.  

– Empreendedor Popular: apoio a pequenos e 
microempreendimentos, visando a seu crescimento e 
consolidação, por meio da promoção de cursos de capacitação e 
serviços de assessoria. 

– Bando do Povo: concessão de microcrédito para abertura e 
desenvolvimento de atividades geradoras de renda8.

Além desses programas, promoveu-se o “Centro de Negócios e Serviços” 
que abrigou unidades econômicas dirigidas por empreendedores 
moradores do núcleo de favela, unidades âncoras dirigidas por 

8. O componente “crédito e fomento aos pequenos negócios” é desenvolvido pelo Banco do Povo. 
O Banco do Povo de Santo André foi constituído em abril de1998 e estruturado em forma de 
organização não governamental, com a participação dos mais variados segmentos da sociedade local, 
como empresários (associações comerciais e industriais), sindicatos patronais e de trabalhadores 
e universidades. O crédito é disponibilizado para estabelecimentos formais e informais, em valores 
pequenos, mediante procedimentos relativamente simples, com exigências flexíveis de garantia.
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empreendedores da cidade e serviços como correio, Central de Serviços 
Autônomos, banco e Posto Municipal de Atendimento (SIM – Serviços 
Integrados do Município).

Na dimensão social, buscou-se garantir direitos sociais básicos. Foram 
implantados os programas:

– MOVA/SEJA: alfabetização de jovens e adultos voltada à 
erradicação do analfabetismo.

– Saúde da Família: assistência à saúde por meio de atendimento 
personalizado, realizado por “agentes de saúde” às famílias, 
voltado para prevenção e tratamento de doenças.   

– Criança Cidadã: desenvolvimento de atividades socioeducativas 
complementares à escola, voltadas para proteção, socialização 
e desenvolvimento integral de crianças e adolescentes de até 16 
anos de idade.

– Sementinha: atendimento a crianças de 2 a 6 anos, por agentes 
comunitários;

– Balcão de Direitos: atendimento jurídico à população, 
recebendo e encaminhando denúncias sobre violação de 
direitos humanos. 

As questões de gênero e raça, assim como as ações voltadas para pessoas 
com deficiência, foram tratadas transversalmente e por quase todos os 
programas. 

O processo de implantação do programa exigiu do governo municipal um 
esforço de reorganização interna para garantir a integração dos programas 
sociais e consolidar e aprimorar sua gestão horizontal.

Na primeira etapa de implantação do programa, foi criada uma 
Coordenação Geral vinculada diretamente ao prefeito, e uma Coordenação 
Executiva, composta por dirigentes das principais Secretarias envolvidas, 
e uma Equipe Local, formada pelos técnicos dos programas que atuavam 
diretamente nos territórios de intervenção. Na segunda etapa, promoveu-
se uma mudança institucional e criou-se a Secretaria de Inclusão Social e 
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Habitação (SISH)  para qual foi transferida a coordenação do Programa 
Santo André Mais Igual9.

De acordo com Daniel (2001), o objetivo da criação da SISH foi 
“conferir maior solidez à operacionalização do programa” atribuindo 
à unidade coordenadora, além da responsabilidade de coordenar o 
conjunto do programa, também o encargo de coordenar alguns de seus 
principais componentes como os programas de urbanização de favelas, 
complementação de renda e outros de atendimento a crianças.

Na segunda etapa, o programa foi organizado em três instâncias de gestão: 
Coordenação Geral, Coordenação Executiva e Coordenação Técnica.

A Coordenação Geral, formada pelos secretários das áreas envolvidas, 
era responsável pela definição das diretrizes gerais e pela avaliação do 
programa. 

A Coordenação Executiva, com participação dos dirigentes responsáveis 
pelos diversos programas (coordenadores ou gerentes e diretores), estava 
sob responsabilidade da Secretaria de Inclusão Social e Habitação (SISH), 
e tinha como principal eixo de atuação a articulação da própria gestão 
matricial e o planejamento das ações. Para viabilizar essa articulação, foi 
criada, no âmbito da SISH, a Coordenadoria da Inclusão Social.  

A Coordenação Técnica envolvia a equipe local e foi formada pelos técnicos 
dos departamentos diretamente envolvidos com as ações no âmbito do 
programa matricial. Além disso, foi instituída uma equipe local para cada 
favela, formada pelos técnicos de área e agentes locais de saúde, educação, 
habitação, renda mínima, banco do povo, incubadora. Também fizeram 
parte das equipes cerca de 11 organizações (não governamentais), parceiras 
na implantação do programa, que atuaram diretamente nos núcleos, como, 
por exemplo, no Movimento de Defesa dos Direitos dos Favelados (MDDF). 
Nesse caso, responsável também pelo desenvolvimento do Programa 
Criança Cidadã (PSA, 2001).

Entre os principais parceiros (locais, nacionais e internacionais) que 
acompanharam a implementação do Programa Integrado de Inclusão 
Social (PIIS), destacam-se: a Comissão Europeia, com o “Programa de 

9. A coordenação do programa na primeira etapa (1998 a 2000) foi atribuída a Pedro Pontual e na 
segunda etapa (2001 a 2008) a Miriam Belchior, Rosana Denaldi e Ricardo Beltrão que responderam 
pela Secretaria de Habitação Inclusão Social e Secretaria de Inclusão Social. 
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Apoio às Populações Desfavorecidas”; o “Programa de Gestão Urbana” 
da Organização das Nações Unidas (ONU); o “Instituto de Governo e 
Cidadania do ABC”; o “Instituto Brasileiro de Administração Municipal” 
(IBAM); a “Pontifícia Universidade Católica de São Paulo” (PUC-SP); o 
“Movimento de Defesa dos Direitos do Favelado” (MDDF); e o Governo 
Federal/Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que colaborou 
com dotação de recursos financeiros e/ou apoio técnico.

Na etapa inicial de implantação do programa, muito contribuiu a 
determinação política do prefeito e seu direto envolvimento para viabilizar 
um novo arranjo institucional. Outras medidas também foram de grande 
importância, tanto para convencer o corpo de secretários e dirigentes 
municipais de que era necessário abrir mão da atuação setorial, como para 
refinar a base conceitual do programa que orientou os processos decisórios 
e a operacionalização do programa. Trata-se, por exemplo, das reuniões, 
workshops e seminários realizados e que trataram das questões conceituais 
e metodológicas. Parceiros nacionais e internacionais desempenharam 
importante papel nessa etapa de implantação do programa.

Diversas reuniões e workshops, que contaram com a participação do 
prefeito e secretários de governo, foram realizadas no segundo semestre de 
1998 buscando unificar linguagem e conceitos. Com o apoio do Programa 
de Gestão Urbana (PGU), das Nações Unidas e do Instituto de Governo 
e Cidadania do ABC (Escola de Governo), realizou-se o I Seminário 
Internacional de Inclusão Social (1999) que discutiu a exclusão social e a 
ação governamental. O II Seminário de Inclusão Social (2001a) foi apoiado 
pela Comissão Europeia e aprofundou as questões debatidas no primeiro 
seminário, além de focar outros temas como “Critérios de análise e métodos 
de mensuração”.

O PGU/ONU, através da “Consulta Urbana”, trouxe também um rico aporte 
conceitual. A Comissão Europeia financiou o “Diagnóstico Participativo” 
orientado pelo então Instituto de Estudos Especiais (IEE da PUC-SP) 10 
e objetivava fortalecer os mecanismos de gestão participativa e tornar 
presente o “olhar” da população.

10. O IEE hoje é reconhecido como CEDEPE – Coordenadoria de Estudos e Desenvolvimento de 
Projetos Especiais – PUC-SP.
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Cabe ressaltar que a segunda etapa do programa foi marcada por 
importantes acontecimentos, como a morte do prefeito Celso Daniel, 
no início de 2002, a reestruturação administrativa no final de 2004 e a 
mudança da direção política na esfera federal. Uma das consequências 
desse último acontecimento foi o aumento dos recursos destinados aos 
programas sucedais como complementação de renda (Bolsa Família) e 
habitação (PAC) pelo presidente Lula, eleito em 2003.  A segunda etapa do 
programa, momento da ampliação do atendimento, não é objeto central 
desse trabalho e poderá ser objeto de futuros estudos.  

3. Sistema de avaliação e monitoramento

A avaliação da primeira etapa de implantação do programa apontou a 
necessidade de aprimorar os mecanismos de monitoramento e avaliação 
do programa e estabelecer indicadores de processo e resultado. Para tanto, 
foi criado o “Observatório de Inclusão Social” que objetivava avaliar os 
resultados obtidos e orientar, bem como aprimorar, o desenvolvimento dos 
programas. 

Na segunda etapa de implementação do programa, com intuito de 
viabilizar o sistema de indicadores, foi produzido instrumental de pesquisa 
denominado “Perfil Social”, aplicado antes do início de implementação 
dos programas. Esse instrumental levantava informações sobre aspectos 
de saúde, educação, violência doméstica, renda, habitação entre outros 
aspectos tratados pelo programa. A partir desses dados, construíam-se os 
indicadores de resultado e também o planejamento das ações em cada um 
dos núcleos de favela. 

Esses dados foram inseridos em um banco de dados da população residente 
em núcleos de favelas objeto de intervenção no âmbito do Programa Santo 
André Mais Igual. As informações desse banco deveriam ser articuladas 
ao Banco de Dados do Cidadão (BDC), que seria um instrumento de 
planejamento a ser progressivamente utilizado por vários órgãos municipais 
e que permitiria a identificação de todos os cidadãos atendidos pelos 
diversos programas municipais, concentrando e articulando as diversas 
informações necessárias à consolidação da gestão integrada a partir do 
conhecimento de quais são os benefícios e serviços aos quais os munícipes 
vêm tendo acesso.
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As informações do BDC seriam tratadas de forma a resultar em um 
Observatório de Inclusão Social, que permitiria avaliar resultados e gestão 
dos programas e projetos ainda em sua fase de execução, ou seja, in time, e 
não ex-post, de forma a permitir melhorias gerencias e aprimorar a eficácia 
durante o próprio processo de intervenção. Entretanto, esse componente 
de avaliação e monitoramente foi o que menos avançou durante o processo 
(Segunda Etapa). 

4. Resultados e limitações

No primeiro período de implantação (1997-2000), o Programa iniciou 
o atendimento a cerca de 3.700 famílias (16% do total da população de 
favelas), em quatro núcleos: Sacadura Cabral (700 famílias), Tamarutaca 
(1.400 famílias), Capuava (1.400 famílias), Quilombo (240 famílias). No 
segundo período de implantação (2001-2008), o programa foi levado para 
outros cinco núcleos de favelas (Espírito Santo I, Gonzalo Zarco, Maurício 
de Medereiros, Gamboa, e Capuava-Unida) atendendo outras cerca de 2 
mil famílias.

O fato de o governo municipal não ter registrado, antes de iniciar a primeira 
etapa, a situação inicial de cada núcleo de favela dificultou produzir uma 
avaliação conclusiva dos resultados deste período inicial de implantação do 
programa. No entanto é inegável que houve avanços.

Uma avaliação realizada pela PMSA no período 1998-2000 mostrou a 
significância dos resultados obtidos. A avaliação final do “Programa 
de Apoio às populações desfavorecidas” (APD), contratada pela União 
Europeia, apontou que o programa alcançou resultado muito satisfatório. 
(CERRITELLI, 2008). 

As áreas foram urbanizadas e integradas ao bairro e o patamar de qualidade 
da moradia elevado. Cerca de 460 famílias foram removidas para conjuntos 
habitacionais e 650 realocadas. A densidade final por habitante foi reduzida 
em 18% para abertura de sistema viário e implantação de áreas de lazer e 
equipamentos comunitários.  As obras de saneamento básico implicaram 
na diminuição de doenças de veiculação hídrica e infectocontagiosas. De 
acordo com Cerritelli (2008, p.35), os principais resultados alcançados 
relacionados com a dimensão urbana são: melhoria das condições de 
habitabilidade; diminuição e eliminação de risco por meio da execução 
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de obras de contenção geotécnica; adequação de densidade; melhoria da 
qualidade do ambiente urbano. 

A mesma avaliação aponta resultados positivos em outras áreas. Diversas 
ações contribuíram para ampliar as alternativas de geração de trabalho e 
renda. As principais atividades foram as seguintes:

– 680 operações de microcrédito envolvendo 416 clientes 11;

– 204 turmas de capacitação e formação profissional envolvendo 
cerca de 4 mil pessoas;

Almeida (2002) aponta que, como resultado dessas iniciativas, o número de 
pessoas empregadas cresceu 10% e o dos que obtinham renda com atividade 
remunerada aumentou 56%, diminuindo o número de desempregados em 
25%. Vinte e sete por cento das pessoas que declararam estar recebendo 
remuneração estavam trabalhando na área para a qual se qualificaram nos 
cursos.  

De acordo com Cerritelli (2008, p.39) as atividades de geração de trabalho 
e renda foram eficazes por estarem inseridas:

– em um quadro de políticas de fomento ao desenvolvimento local;

– em um desenho geral e de um “pacote” de serviços para 
“empregabilidade” e “plano de negócios” que facilitaram a criação 
de oportunidades de trabalho;

– em processos de geração e fortalecimento de cadeias de geração 
de valor local (criaram-se ligações entre empresas de grande 
porte e processos de empresas públicas locais);

11. Até maio de 2002, o valor médio dos empréstimos concedidos pelo Banco do Povo aos moradores das 
favelas atendidas pelo PIIS foi de mil reais, destinados sobretudo a capital de giro (80,48%). A maioria 
dos tomadores de empréstimo (89,46%) era de empreendedores informais, 44% dos empréstimos foram 
concedidos a mulheres e a taxa de inadimplência foi de apenas 1,13%, correspondente a dois clientes. 
Foram empenhados recursos no montante de 800 mil reais. ( CERRITELLI, 2008)
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Novecentas e sessenta e oito famílias, 27% do total, receberam benefício 
financeiro do programa “Renda Mínima”. Sessenta e seis por cento dessas 
famílias, que não faziam mais parte desse programa havia mais de seis meses, 
afirmaram que sua condição de vida havia melhorado; 41% indicaram a 
geração de oportunidades de trabalho e renda como o motivo principal. 
O depoimento de uma moradora confirma que a articulação do programa 
“Renda Mínima” com outros programas de capacitação profissional e 
educação fortalece a perspectiva de autonomização da família:

(...) 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. (SANTO ANDRÉ, 2001b)

Vários outros depoimentos revelaram que o desempenho das crianças na 
escola melhorara em algum grau e que parte da população voltou a estudar. 
No início do programa, havia poucas, e ociosas, salas de alfabetização 
de adultos no entorno das áreas; já no período da avaliação, constatou-
se um aumento, totalizando 23 salas. Os resultados do Programa de 
Saúde da Família também foram positivos. Os agentes de saúde levaram 
parcelas maiores da população a procurar os postos de saúde e unidades 
especializadas, para fazer tratamentos preventivos ou de outros tipos, o que 
sobrecarregou a rede de atendimento local. As atividades esportivas, de 
lazer e culturais, desenvolvidas no âmbito do programa “Criança Cidadã”, 
beneficiaram cerca de 700 crianças e adolescentes até o final de 2000.  

A Prefeitura de Santo André (2001b), comparando o desempenho dos 
programas sociais, nas áreas cobertas pelo Programa, com o resultado 
alcançado em regiões da cidade com características semelhantes onde não 
se desenvolve o programa, conclui que a eficácia dos programas sociais 
tende a ser maior nas áreas cobertas pelo PIIS.

Nas outras áreas, o Saúde da Família consegue acompanhar 81% das 
gestantes, nas áreas do Programa Integrado, 96%. O mesmo ocorre em 
relação à amamentação de crianças de 0 a 3 meses: nas demais comunidades, 
91%, enquanto nas áreas do Programa alcança 95%. A vacinação das 



241

crianças também tem índice mais alto nas áreas do programa (91%) do que 
nas outras comunidades (83%). (SANTO ANDRE, 2002)

A avaliação produzida por Cerritelli (2008) considera alto o nível de eficácia 
do programa e aponta que esse resultado pode ser atribuído principalmente 
aos seguintes fatores: 

- O alto nível de consciência estratégica devido ao fato que existiam 
prioridades locais nas áreas da “Inclusão social” como marca de governo, 
na criação do PIIS (Programa Integrado de Inclusão Social), que passou a 
se chamar “Santo André Mais Igual” em 2000.

- Experiência de governo acumulada com participação (processo de 
democratização da gestão municipal estruturado);

- Aprimoramentos de diversos programas sociais. (urbanização de favelas, 
transferência de renda monetária).

- Atuação coordenada de diversas secretarias municipais, considerando 
a multidimensionalidade da exclusão social com representação em um 
espaço geográfico.

- Tradição e capacidade de participação através de: a) eleição da demanda no 
Orçamento Participativo; 2) acompanhamento permanente das propostas 
de intervenção urbana, econômica e social; 3) composição da equipe local. 
(CERRITELLI, 2008, P. 44)

Os progressos obtidos, relacionados principalmente à melhoria da condição 
de vida da população, ao aprimoramento da política de urbanização e às 
mudanças institucionais, não são acompanhados de resultados concretos 
em termos de número de projetos concluídos e de famílias atendidas. A 
meta de atendimento de outras 4.500 famílias, estabelecida no início de 
2001, foi reduzida na segunda etapa. Além da redução das metas, outro 
problema foi a diminuição do ritmo de execução das obras. A meta inicial 
do governo era concluir a primeira etapa até o final do primeiro semestre 
de 2001, mas estendeu-se para 2004. A escassez de recursos municipais 
e a dependência do repasse de outras esferas de governo e agências 
internacionais, somadas à impossibilidade de recuperação total dos custos, 
levou o município a depender de financiamentos e condicionantes externas. 
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Na primeira etapa de implantação do programa, 35% dos recursos foram 
provenientes da Comissão Europeia, cerca de 15% do governo federal e o 
restante foi financiado pelo município. 

Na composição de custos referente à implantação do Programa, observa-
se que os investimentos mais altos são os de urbanização e produção 
habitacional. Durante a implantação da primeira etapa, a dificuldade de 
disponibilização de recursos para a urbanização acabou acarretando em 
uma alteração do cronograma de execução e em um descompasso entre 
a realização das obras de urbanização e o desenvolvimento dos demais 
programas sociais. Vale ressaltar que nesse período, o volume de investimento 
federal no setor habitacional foi inexpressivo. O principal programa voltado 
para urbanização de favelas era o Habitar Brasil BID (HBB-BID), que 
contava com recursos de financiamento do BID e contrapartida da União. 
Financiou reduzido número de projetos, também por exigir uma análise 
de risco de crédito por parte dos municípios para que pudessem acessar 
recursos de financiamento (onerosos). Além disso, o fluxo de recursos não 
era contínuo, tendo o projeto sofrido com significativas interrupções de 
pagamento. Os repasses financeiros ficavam meses suspensos em função do 
contingenciamento de recursos imposto pelo próprio governo federal para 
investimentos em saneamento e habitação, entre outros, visando garantir o 
superávit primário.

No caso da favela Capuava, por exemplo, a urbanização, que dependia de 
recursos externos (Habitar Brasil-BID), iniciou-se apenas em janeiro de 
2002, ao passo que diversos outros programas – Renda Mínima, Crédito 
(Banco do Povo), Capacitação Profissional – começaram a ser implantados 
em 1999 e 2000. Assim, nesse núcleo, o desenvolvimento dos programas não 
ocorreu “ao mesmo tempo”, o que acabou gerando distorções. As famílias 
que recebiam recursos do programa Renda Mínima ou financiamento do 
Banco do Povo não podiam, por exemplo, melhorar a construção de sua 
moradia ou negócio utilizando esse recurso, uma vez que a proposta de 
reparcelamento ainda não havia sido executada. 

Se por um lado é um grande diferencial positivo articular as intervenções 
urbanísticas (recuperação de áreas degradadas, urbanização de favelas) 
com os demais programas sociais, por outro lado limita-se a abrangência 
em função do “peso” e alto custo de implantação dessas intervenções. 

Registra-se também uma grande dificuldade para captar recursos para 
programas integrados, uma vez que as linhas de financiamento nacionais 
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e internacionais estão estruturadas para financiar projetos setoriais. Um 
verdadeiro malabarismo foi feito pelo governo municipal para reunir 
recursos de fontes distintas e alocá-los, nesse programa, no necessário 
período de implantação, para viabilizar inclusive a implantação simultânea 
das diversas ações. 

Uma grande dificuldade não superada relaciona-se às ações voltadas 
para combater a violência. As favelas são também territórios de múltiplos 
agenciamentos relacionados ao universo da ilegalidade, da informalidade, 
onde predominam as ações do tráfico de drogas, da “pirataria” de produtos, 
que vão desde CDs a remédios, e da impunidade.12 Os programas sociais do 
governo municipal disputam com esse circuito a proteção social às crianças 
e adolescentes, às famílias em vulnerabilidade social. A experiência mostra 
que quando os programas sociais focam a família aumenta-se a possibilidade 
de alcançar sucesso, entretanto, é baixa a governabilidade do governo local 
em relação à violência urbana.

A experiência abre ainda perspectivas para a realização de vários estudos. 
A contribuição dessa experiência para o campo da cultura organizacional 
da administração municipal deverá ser objeto de outros estudos. Mesmo 
reconhecendo os avanços institucionais, viabilizar a matricialidade, assim 
como a intersetorialidade não é tarefa simples. É necessário um esforço 
constante para garantir a integração das ações uma vez que a cultura 
organizacional é marcada pela visão setorial. 

Almeida (2002, p. 22) propõe, ainda, que se estude se de fato existe 
correlação positiva entre a fixação da população nas áreas urbanizadas e a 
geração de trabalho e renda, ou os aspectos subjetivos, como a autoestima 
da população (incorporando a noção de que os moradores são sujeitos de 
direito). A análise desses aspectos poderia contribuir para a construção de 
estratégias de fixação da população em áreas que são objeto de intervenção, 
no âmbito de programas de urbanização de favelas.  

Importa ressaltar, além disso, que o potencial do programa também residiu 
no fato de trazer à tona a cidade real, visto que comumente as políticas 
públicas concentram sua atuação na cidade legal. É na cidade real que 
os fenômenos da pobreza, da exclusão social e da vulnerabilidade social 
acontecem de forma dinâmica e cotidiana - realidade que estão fora da 

12. Vide trabalhos de Telles (2010); Telles e Cabanes (2006) e Feltran (2011). 
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ordem legal, porém, cuja lógica encontra-se dentro da ordem burguesa, 
conforme tem afirmado Erminia Maricato ao tratar das “ideias fora do 
lugar e lugar fora das ideias” (MARICATO; 2000, p.122):

Porque elas se aplicam a uma parcela da sociedade reafirmando e 
reproduzindo desigualdades e privilégios. Para a cidade ilegal não há planos, 
nem ordem. Aliás, ela não é conhecida em suas dimensões e características. 
Trata-se de um lugar fora das ideias.

Muitas foram as limitações e dificuldades para implementar o programa, e 
alguns objetivos não foram alcançados, entretanto, a experiência é relevante 
e influenciou a formulação de programas municipais, além de contribuir 
para fortalecer o entendimento que os programas de urbanização de favelas 
devem ser desenvolvidos de forma articulada com outros programas sociais.  
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FAVELA SACADURA CABRAL: PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO 
NO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO E REMOÇÃO 

Marcia Gesina de Oliveira
Rosana Denaldi 

Introdução

O presente capítulo registra a experiência de participação da população no 
projeto de urbanização da favela Sacadura Cabral localizada no Município 
de Santo André e destaca a primeira etapa do processo de remoção e 
realocação das famílias. Trata-se de um projeto desenvolvido no âmbito 
do Programa de Urbanização Integrada de Favelas (PUI) e do Programa 
Santo André Mais Igual (SAMI)1, promovido pela Prefeitura Municipal 
de Santo André no período de 1998 a 2008. A primeira versão deste texto 
foi publicada em 1999 na revista Open House International (DENALDI; 
OLIVEIRA, 1999).

Muita polêmica e cautela cercam a questão da remoção de famílias de baixa 
renda de favelas. Diversas experiências foram desastrosas e vários projetos 
contribuíram para aumentar vulnerabilidade socioeconômica das famílias. 

No Brasil, até o início da década de 70, predominaram as políticas de 
erradicação de favelas. Na primeira metade do século XX, antes da 
institucionalização do Banco Nacional de Habitação (BNH), os governos 
passaram do “desconhecimento” da favela às políticas pautadas no controle e 
repressão ou clientelismo. A “erradicação” de favelas foi a solução apontada. 
Na década de 60 e início da década de 70, a linha de atuação do BNH para 
favelas era ainda a erradicação. A Coordenação de Habitação de Interesse 

1. Sobre o Programa Santo André Mais Igual ver o artigo de Denaldi nesta publicação. 
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Social da Área Metropolitana da Grande Rio (CHISAM), órgão ligado ao 
BNH, foi criada em 1968 objetivando exterminar as favelas existentes no 
Rio de Janeiro e tornar seus moradores proprietários de casas fora da favela. 
Essa política de erradicação foi também intensificada com a alocação de 
recursos do United States Agency for International Development (USAID).

Vale ressaltar que programas compulsórios de remoção de moradores de 
assentamentos precários do tipo favela para loteamentos ou conjuntos 
habitacionais na periferia das cidades marcam a atuação governamental 
nesse período. No Rio de Janeiro, de 1962 a 1974, foram removidas 80 
favelas e destruídos 26.193 barracos que abrigavam 139.218 moradores 
(VALLADARES, 1978, p.39). A maioria dos barracos localizava-se na zona 
sul do Rio de Janeiro e a sua remoção visou desobstruir uma área valiosa para 
a construção de residências para as classes média e alta (SILVA, 1989, p. 50).

Embora muitos governos venham repetindo, até hoje, a prática relatada, a 
partir das décadas de 70 e 80, a remoção tornou-se uma ação a ser evitada. 
Agências internacionais como o Banco Mundial e United Nations Centre 
for Human Settlements (UNCHS) passaram a recomendar que a ação fosse 
promovida em pequena escala, apenas em casos necessários para promover a 
urbanização de setores da cidade ou da favela. Mesmo assim, na década de 90, 
poucas experiências foram consideradas bem sucedidas e poucas contaram 
com ampla participação da população em todo o processo (UNCHS, 1991).

A preocupação permaneceu na primeira década de 2000.  Em 2001, o Banco 
Mundial (WORLD BANK, 2001) elaborou e divulgou um “Manual de 
Operações” para orientar as operações financiadas pelo Banco. No excerto2 
abaixo, que traduz a versão em inglês do manual, verifica-se a justificativa 
apontada pelo Banco para formulação de diretrizes e procedimentos para 
reassentamentos:

A experiência do Banco indica que se o reassentamento involuntário 
em projetos de desenvolvimento não for complementado com medidas 
atenuantes, causa, muitas vezes, graves riscos econômicos, sociais e 
ambientais: os sistemas de produção são desagregados; pessoas deparam-se 
com um empobrecimento quando perdem o seu patrimônio ou fontes de 

2. Refere-se a uma tradução da versão em inglês do documento OP 4.12 - Involuntary Resettlement 
autorizada pelo Banco Mundial.
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renda; populações são realocadas para locais onde a respectiva capacidade 
de produção pode ser menos utilizada e a competição pelos recursos maior; 
instituições comunitárias e as redes sociais são enfraquecidas; grupos de 
familiares são dispersados; e a identidade cultural, autoridade tradicional 
e o potencial para ajuda mútua perdem-se ou diminuem. Essa política 
operacional inclui salvaguardas para orientar e atenuar esses riscos de 
empobrecimento. (WORLD BANK, 2001) 

No Brasil, a constatação da dimensão do problema, ou seja, o tamanho 
da “cidade ilegal”, contribuiu para fortalecer as propostas de urbanização 
e consolidação da ocupação. Na década de 80, assistimos ao início da 
construção institucional das políticas de urbanização de favelas. A 
erradicação é abandonada, pela maioria dos governos, que passou a 
promover a remoção total da favela apenas quando não fosse possível 
consolidá-la. Na década seguinte, a urbanização de favelas deixou de ser 
promovida por meio de “programas alternativos” e passou a ser objeto 
de política habitacional (DENALDI, 2003) , quando muitos municípios 
passaram a desenvolver programas de urbanização e regularização como 
parte integrante da política municipal de habitação. Cabe ressaltar que, 
embora predominem as políticas de urbanização (ou reurbanização), a 
erradicação também é praticada, para atender os interesses do mercado 
imobiliário. Exemplo de tal prática pode ser verificado no caso da remoção 
de famílias que habitavam o complexo de favelas Águas Espraiadas, em São 
Paulo, ocorrida na década de 90 (FIX, 2001).  

Mais recentemente, apesar da disseminação da prática de urbanização 
de favelas e da perspectiva de sua integração à cidade, é possível 
constatar casos em que o direito à moradia da população que reside 
nesses assentamentos não está sendo assegurado, sobretudo no atual 
contexto brasileiro de organização de megaeventos, como a Copa do 
Mundo de Futebol a ser realizada em doze cidades do país no ano de 
2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 que terá como cidade-sede o Rio de 
Janeiro (ANCOP, 2012). 

A importância do tema levou o Ministério das Cidades a estudar a 
regulamentação de procedimentos para reassentamentos e elaborar 
uma minuta de portaria que vem sendo debatida com lideranças do 
movimento de moradia e representantes do setor público com o objetivo 
de regulamentar procedimentos e medidas que possam garantir o direito 
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à moradia e à cidade às pessoas afetadas em decorrência da necessidade 
de deslocamento involuntário provocado pela execução de obras e 
serviços de engenharia em intervenções sob gestão do Ministério das 
Cidades que vem sendo debatida com lideranças do movimento de 
moradia e representantes do setor público. A necessidade de elaborar 
uma política nacional foi apontada também pelo Banco Mundial 
no estudo “Involuntary Resettlement in Brasil: A review of policies 
and practices” que objetivou identificar “boas práticas” e apontar 
aprimoramentos (WORLD BANK, 2011).

No tocante à participação popular em ações de remoção, vários estudos 
confirmam que esse foi o principal elemento para assegurar o sucesso seja 
de reassentamentos, seja de realocação de moradias com justiça social (IHS, 
1993; BANCO MUNDIAL, 2011). Nesse sentido, a efetiva participação 
dos moradores em um processo de remoção assegura os interesses da 
população envolvida. 

A experiência da remoção de famílias da favela Sacadura Cabral, um 
dos 132 assentamentos precários do tipo favela existentes na cidade 
de Santo André, que será relatada aqui, permite a reflexão sobre uma 
das alternativas e metodologias de intervenção com participação da 
população envolvida.

Os referidos assentamentos abrigam cerca de 23 mil habitantes, 
14% da população total da cidade. Segundo estimativas do governo 
municipal, 30% da população favelada, oito mil famílias, precisam ser 
removidas de favelas para viabilizar sua urbanização (adequação de 
densidade, abertura de sistema viário e construção de equipamentos 
comunitários) ou para eliminar situações de risco (SANTO ANDRÉ, 
2006b).

A intervenção na favela Sacadura Cabral ocorreu no âmbito do 
Programa de Urbanização Integrada (PUI), cujo objetivo era integrar a 
favela à cidade e promover a manutenção da população no local com a 
provisão de infraestrutura, subdivisão da terra, melhoria das unidades 
habitacionais e regularização fundiária (SANTO ANDRÉ, 2006a). 
O PUI integrou o programa Santo André Mais Igual (SAMI), que 
articulou diversos programas sociais como estratégia de enfrentamento 
à exclusão social. O processo participativo tornou possível a remoção 
(reassentamento ou remanejamento) de cerca de 80% das famílias do 
assentamento. 
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1. A proposta de urbanização da Sacadura Cabral

A favela Sacadura Cabral localiza-se na região noroeste do Município de 
Santo André, no bairro Sacadura Cabral, e abrigava, em 1998, cerca de 780 
famílias (3.200 habitantes) que ocupavam uma área de aproximadamente 
42 mil metros quadrados (SANTO ANDRÉ, 2006a). Cerca de 75% de 
seu território estava localizado em área inundável3, na várzea do Ribeirão 
dos Meninos cuja função natural foi, enquanto a cidade permitiu, a de 
amortecer as vazões dos cursos de água como bacia natural de dissipação 
(DIAGONAL, 1998). Consequência dessa localização era que seus 
moradores sofriam anualmente com as enchentes que cobriam o primeiro 
pavimento da maioria dos barracos4.

A solução indicada para viabilizar a urbanização do assentamento e 
solucionar o problema das enchentes foi o alteamento da região inundável 
através da construção de aterro –2,5 metros em média – e a substituição do 
tecido urbano existente com a remoção de famílias moradoras do núcleo 
para outro local.

3. Estima-se que a densidade seja de 853 habitantes por hectare. Dos 650 lotes que abrigavam as 780 
famílias, 42 % dispunham de áreas inferiores a 40 metros quadrados e 22% de áreas entre 41 a 60 metros 
quadrados.
4. Segundo a Diagonal (1998), as cotas do terreno, de 742 metros, eram inferiores ao nível máximo 
alcançado pelo córrego 744,50 metros. 



252

Figura 1: Sacadura Cabral: área inundável 

Fonte: Prefeitura de Santo André (PSA) / Departamento de Habitação (1997)

Foto 1: Sacadura Cabral (1997)

Área inundável.

Foto: Arquivo Prefeitura de Santo André (1997)

A administração do prefeito Newton Brandão (1993-1996) havia obtido 
um financiamento junto ao governo federal para construção de 200 
apartamentos no Conjunto Habitacional Prestes Maia, localizado no 
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mesmo bairro. No final de 1996, foi promovido um sorteio de 200 famílias 
que seriam removidas da Sacadura Cabral para o conjunto habitacional. Em 
1997, quando Celso Daniel assumiu novamente o comando da Prefeitura 
de Santo André, a equipe do Departamento de Habitação concluiu que 
inexistia uma estratégia para urbanização do núcleo Sacadura Cabral e 
que a remoção das famílias sorteadas não viabilizaria a recuperação do 
assentamento. Além disso, as famílias não haviam participado da decisão do 
“sorteio” e desconheciam o projeto habitacional. Assim, as consequências 
desse processo seriam:

– Inviabilização do desadensamento da área e, consequentemente, 
da urbanização da Sacadura Cabral. Isso porque o sorteio para 
remoção das famílias não viabilizaria a desocupação de um setor 
(clarão) necessário para iniciar as obras de troca de solo e aterro. 
Além disso, dificilmente conseguir-se-ia impedir novas invasões, 
uma vez que se abririam muitos pequenos espaços no interior da 
favela de difícil controle e fiscalização.

– Muitas famílias não poderiam, mesmo com subsídio, arcar 
com o custo de manutenção das unidades habitacionais e, 
principalmente, com a taxa de condomínio5.

– Muitas famílias removidas perderiam sua principal fonte de 
renda, tendo em vista que se tratam de famílias que desenvolvem 
atividades informais geradoras de renda (bares, salão de 
cabeleireira, entre outras) vinculadas a sua localização junto a 
uma rua ou acesso6;

– As famílias numerosas não seriam adequadamente acomodadas 
nos apartamentos de 41 metros quadrados7;

– Haveria muita resistência à remoção;

– Aproveitamento inadequadamente os recursos financeiros 
obtidos junto ao governo federal, uma vez que recurso para 

5. Vinte e quatro vírgula nove por cento das famílias possuíam renda inferior a 2 (dois) salários-
mínimos e 34,5%, inferior a 3 (três) salários-mínimos. (SANTO ANDRÉ, 1998)
6. Cerca de 8% das moradias eram de uso misto, habitação e comércio ou serviço. (SANTO ANDRE, 1998).
7. Dezesseis vírgula seis por cento das famílias eram compostas por mais que 6 (seis) membros. 
(SANTO ANDRE, 1998)
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a produção habitacional estava associado à possibilidade de 
desadensamento e urbanização da favela. Tratava-se de uma 
intervenção combinada,: produção habitacional para viabilizar 
urbanização de favela com recursos provenientes da União e 
Caixa Econômica Federal (CAIXA), no âmbito do programa Pró-
Moradia;

– Continuação das ocorrências de enchente com perdas financeiras 
para a população e acentuação dos decorrentes problemas de 
saúde pública e saneamento;

– Provável repasse dos imóveis (apartamentos do Conjunto 
Habitacional Prestes Maia) para famílias que não habitam núcleos 
de favela.

Era preciso mudar o rumo do projeto. Assim, a administração municipal 
cancelou o sorteio e abriu canais de diálogo com a população. Foram 
realizadas reuniões para justificar o cancelamento e discutir novos 
procedimentos.

Em 1997, o governo municipal iniciou a elaboração do projeto de 
urbanização da favela e garantiu recursos para sua execução no âmbito 
do “Conselho Municipal do Orçamento Participativo” que elegeu o 
núcleo de favela Sacadura Cabral para atendimento no âmbito do PUI. A 
escolha considerou, entre outros critérios, a organização da comunidade, 
situação de risco e insalubridade, disponibilização de recursos financeiros8. 
O governo também captou recursos da União Europeia no âmbito do 
Programa Apoio às Populações Desfavorecidas (APD) Rio de Janeiro e 
Santo André que foram utilizados para viabilizar o projeto de urbanização 
e desenvolvimento de outros programas sociais9.

8. O Conselho Municipal do Orçamento Participativo (CMOP) é instrumento instituído pela Prefeitura 
de Santo André para viabilizar a participação da população na definição das prioridades de investimento 
municipal. A cidade foi dividida em 18 regiões. São realizadas plenárias em cada uma das regiões e 
oito plenárias temáticas. As plenárias apontam prioridades e elegem representantes para compor o 
CMOP do qual também participam representantes da prefeitura. O Conselho analisa as propostas e a 
capacidade financeira de investimento da prefeitura e define os investimentos. Em 1998, a urbanização 
da favela Sacadura Cabral foi uma das 51 prioridades indicadas nessas plenárias e incorporadas à 
proposta de investimento apresentada à Câmara Municipal.
9. Foram investidos pela União Europeia em Santo André 5.605.896 Euros.  
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A proposta possível de urbanização da favela Sacadura Cabral, elaborada 
considerando a possibilidade de investimento municipal e as necessidades 
da comunidade, podem ser assim resumidas:

– Construção de 200 unidades habitacionais no Conjunto 
Habitacional Prestes Maia, localizado a um quilômetro de 
distância da favela Sacadura Cabral, constituído de apartamentos 
de 41 metros quadrados em cinco blocos de edifícios de cinco 
pavimentos.

– Remoção de 200 famílias da favela Sacadura Cabral para o 
referido conjunto habitacional com a desocupação de um setor 
(Setor 1) na favela.

– Financiamento subsidiado desses apartamentos para famílias 
removidas, sem, no entanto, existência de indenização pela 
perda das moradias construídas na favela. Considerou-se como 
indenização o subsídio dado para aquisição dos apartamentos.

– Demolição das moradias pertencentes às famílias removidas e 
início da execução das obras de troca de solo e aterramento do 
setor desocupado;

– Após aterro e execução das obras de infraestrutura no Setor 1, 
promoção de relocação interna de famílias para o setor urbanizado 
e desocupação de um novo setor (Setor 2) para execução de aterro 
infraestrutura e assim sucessivamente.

– Reconstrução das moradias pela população, com apoio do governo 
municipal para construção das fundações (radie), aquisição de 
material de construção e disponibilização de assessoria técnica 
para elaboração dos projetos e orientação à construção.

– Construção de um edifício com 24 unidades habitacionais dentro 
do assentamento e acoplado ao Centro de Comércio e Serviços.

 

O Plano Urbanístico assemelha-se ao projeto de um novo parcelamento, 
tendo em vista a impossibilidade de preservação da maioria das moradias. 
O projeto de parcelamento adotou uma área media de 47 metros quadrados 
de lote por família e vias com largura que variam de quatro a dez metros. 
O padrão urbanístico adotado propôs abrigar o maior número possível 
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de famílias no próprio local e disponibilizar áreas para construção de 
equipamentos coletivos. O desadensamento disponibilizou cerca de 8,7 
mil metros quadrados (21% do total da área) para uso comum e cerca de 
2,5 mil metros quadrados para implantação de equipamentos como praça, 
centro comunitário e “Centro de Negócios” (SANTO ANDRÉ, 2006a).

Figura 2: Sacadura Cabral: Plano de Urbanização

Fonte: Prefeitura de Santo André (PSA) / Departamento de Habitação (1997)

A obra foi organizada em seis etapas que correspondiam à capacidade de 
desocupação de setores do núcleo da favela. O primeiro setor (Setor 1) foi 
definido em função de condicionantes do projeto de engenharia sanitária 
e hidráulica.  

De acordo com a Prefeitura Municipal de Santo André (2006a, p.46): 

O Setor 1 foi desocupado em 1998, quando 200 famílias foram removidas 
para o Conjunto Habitacional Prestes Maia. Após o término de execução 
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das obras de aterramento e infraestrutura no Setor 1, os lotes produzidos 
foram entregues às famílias moradoras nos Setores 2 e 3, que iniciaram 
a autoconstrução de suas moradias. Com a construção de alojamentos 
provisórios e o fornecimento de apoio financeiro para locação social e a 
mudança das famílias para o Setor 1, os Setores 2 e 3 foram desocupados. 
Assim, iniciaram-se  nesses as obras de aterramento e posteriormente de 
infraestrutura. Essa dinâmica se repetiu nos demais setores. 

Foto 2: Sacadura Cabral: desocupação do Setor 01

Foto: Arquivo Prefeitura de Santo André (PSA) / Departamento de 

Habitação (1998)

Foto: Arquivo Prefeitura de Santo André (PSA) / Departamento de 

Habitação (1998)

Foto 3: Sacadura Cabral: Aterramento do Setor 01
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2. Remoção das famílias do Setor 1

Em 1998, as famílias que habitavam o Setor 1 foram removidas e tal ação foi 
viabilizada por meio do envolvimento da população diretamente atingida 
em todas as etapas do processo.

2.1. As primeiras ações: cadastramento das famílias, definição da área e 
critérios para remoção

Em 1997, a primeira ação governamental foi cadastrar as famílias, fato que 
permitiu conhecer o perfil dessas famílias e sua localização no território. Foram 
levantados dados como composição familiar, renda, atividade econômica, tipo 
de construção. Além disso, o cadastramento permitiu “congelar” a ocupação 
da área. Foi acordado com os moradores que as famílias que entrassem na área 
depois desse levantamento não teriam direito a um lote no local ou remoção 
para o conjunto habitacional.  Tal acordo foi cumprido.

O resultado da pesquisa mostrou que inexistiam setores da favela 
homogêneos em termos de renda da população moradora e composição 
familiar. Apresentou, ainda, a localização dos negócios (comércio e serviços) 
que, embora também se espalhassem por todo núcleo, concentravam-se nas 
vias e vielas de maior acessibilidade. Diante dessa condição “homogênea”, 
foram os critérios da engenharia os definidores dos setores de intervenção.  

Outra ação inicialmente desenvolvida foi o estabelecimento de critérios para 
a definição das famílias que seriam removidas. Acordou-se que poderiam 
ser reassentadas no Conjunto Habitacional Prestes Maia as famílias que: 

– possuíam renda familiar superior a dois salários-mínimos, e 
que, portanto, teriam menor dificuldade para pagar taxas de 
codomínio; 

– cadastradas como moradoras da favela Sacadura Cabral; 

– possuíam um número igual ou menor que seis componentes.

Após a definição dos critérios de eleição das famílias que seriam removidas, 
discutiu-se a maneira de lidar com as famílias do Setor 1 que não se 
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enquadravam nos critérios para realocação no conjunto habitacional, assim 
como aquelas que optaram por não morar em apartamento. A resposta 
encontrada foi promover trocas internas de moradia dentro da favela e 
entre os moradores, deixando-os conduzir o processo seguindo critérios 
estabelecidos por eles mesmos, com assessoria do governo municipal. Para 
permitir a participação dos moradores, optou-se por fazer reuniões por 
setor da favela, reduzindo o número de participantes e dando oportunidade 
para que um maior número de moradores opinasse.

O governo municipal estabeleceu a condição de que se fizesse a desocupação 
integral e simultânea do Setor 1 não apenas para cessão dos apartamentos, 
mas também para permitir as trocas e as definições, bem como a condução, 
pela própria população, desses trâmites, para atender às solicitações 
da comunidade. As famílias moradoras do setor escolhido que não se 
enquadrassem nos critérios ou aquelas que se enquadrassem não desejassem 
ser removidas deveriam procurar outra família na favela para trocar de 
moradia. A troca implicaria na mudança da família para o barraco com quem 
esta trocou de modo a liberar o Setor 01. Após muitas reuniões os moradores 
decidiram “pilotar” suas trocas com a assessoria do governo municipal.

No início, pensou-se na realização de um “Balcão de Trocas” conduzido 
pela prefeitura. Tal proposta consistia em as famílias moradoras em 
outros setores, que não o Setor 1, que gostariam de mudar para os 
apartamentos e se enquadrassem nos critérios, forneceriam seus nomes aos 
técnicos municipais que organizariam um banco de dados no qual seria 
disponibilizado às famílias que desejassem ou necessitassem permanecer 
no núcleo de favela.

Contudo, essa proposta foi abandonada. O conhecimento da população tanto 
sobre a disposição de mudança de seus vizinhos como da condição de moradia 
(qualidade e tamanho da construção) era muito maior que o conhecimento 
propiciado com a organização do referido banco de dados e suas formas de 
negociação mais ágeis. Desse modo, a população encontrou alternativas, 
estabelecendo, por conta própria, um “mercado informal de trocas”.

Os critérios informais utilizados foram: 

– casa de alvenaria; 

– moradia localizada próxima ou distante do esgoto a céu aberto; 
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– número de cômodos; 

– tipo de móveis que poderiam permanecer na moradia após a 
mudança e até mesmo contrapartida em dinheiro.

Nessas relações, o papel dos técnicos municipais foi orientar os moradores 
envolvidos nas trocas de modo que fossem seguidos parâmetros éticos e 
morais, tais como respeito e responsabilidade. Os técnicos da prefeitura, 
por meio do “plantão social”, prestaram esclarecimentos sobre o projeto e 
assessoravam as trocas. Vale destacar que o caráter dos plantões, nesse caso, 
extrapolou o de receptor de problemas para o de propositor de soluções.  

Após o estabelecimento dos “critérios informais” pela população, o processo 
desenvolveu-se rapidamente. A grande maioria dos moradores do Setor 1 
encontrou uma solução satisfatória. Alguns poucos insatisfeitos recorreram 
ao clientelismo, buscando apoio de vereadores e até mesmo valendo-se de 
ameaças para impor seu desejo. Porém, como a proposta era de autoria da 
comunidade, essa defendeu os critérios estabelecidos e apoiou o processo de 
remoção. Após a realização das trocas, aguardou-se um período de tempo 
para que a população avaliasse sua decisão. Tratava-se de uma definição 
importante e as famílias deveriam estar seguras de sua decisão.

Esse processo resultou em 80 trocas internas. Apenas 120 famílias 
moradoras do Setor 1 saíram da favela e foram para o conjunto, 80 famílias 
que moravam nesse setor mudaram para o “barraco” de outras famílias 
dentro da favela em outros setores. Essas famílias, por sua vez, deixaram 
seus barracos e mudaram para o conjunto habitacional.

2.2. Distribuição das unidades habitacionais e mudança

Foram realizadas várias reuniões para apresentar e discutir o projeto 
das unidades habitacionais do Conjunto Prestes Maia, além de visitas 
monitoradas para conhecer o Conjunto Habitacional Prestes Maia e os 
apartamentos. Os futuros moradores foram informados sobre os cuidados 
que deveriam ser tomados para manter e conservar a moradia. 

Após processo de trocas e definição da população que seria removida, 
iniciou-se a fase de discussão e definição de estratégias de mudança das 
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famílias da favela para o conjunto, assim como de critérios de distribuição 
das unidades habitacionais no Conjunto Prestes Maia.

Decidiu-se agrupar as famílias em cinco grupos correspondentes aos 5 
edifícios (Blocos) de apartamentos. O agrupamento foi feito de acordo com 
a sequência do número do cadastro, que observa a relação de vizinhança 
que existia na favela, e por grupo de 40 famílias, que corresponde ao 
número de apartamentos de cada edifício (Bloco). A população decidiu 
que o sorteio seria uma das alternativas de distribuição dos apartamentos 
por edifício, uma vez que igualaria as oportunidades. O método adotado 
para distribuição foi:

– Convidar os grupos por edifício para definir critérios de 
distribuição e realizar o sorteio do andar.

– Possibilitar, na reunião, que as famílias espontaneamente 
formassem quartetos (os Blocos possuem quatro apartamentos 
por andar), baseados em critérios tais como: parentesco, amizade, 
vizinhança anterior, número de filhos, atividade que desenvolve 
na moradia. A preocupação foi contribuir para uma convivência 
mais solidária e facilitadora da organização comunitária. Cada 
quarteto correspondeu a um andar do edifício.

– Sortear a ordem da escolha dos andares pelos quartetos.

– Incentivar que cada quarteto se reunisse em grupo e definisse a 
distribuição dos apartamentos por andar.

Em seguida, promoveu-se uma reflexão sobre a convivência entre as famílias 
no conjunto e sua vida e rotina nas unidades habitacionais multifamiliares. 
Ainda nessa fase, com apoio dos técnicos municipais, os representantes 
– líderes – por bloco foram escolhidos. Portanto, antes da mudança já 
estavam definidos os representantes por bloco (“síndico”) e os moradores 
já haviam discutido e pactuado seu papel. A escolha desses representantes 
facilitou a interlocução após a mudança e a continuação do processo de 
organização comunitária.

Também foram discutidos os procedimentos de pagamento e financiamento 
do novo imóvel e as regras e estratégias para realização da mudança: desde o 
armazenamento adequado dos pertences, até os cuidados necessários para 
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o dia da mudança. A remoção das 200 famílias para o referido conjunto 
e relocação de outras 80 famílias internamente – “trocas” - ocorreram 
em um período de dez dias de trabalho no final de 1998. A mudança foi 
imediatamente seguida da demolição das habitações existentes no Setor 1. 
Foram demolidas 53 casas de alvenaria e 147 barracos de madeira.

3. Urbanização da favela

As obras de urbanização foram concluídas apenas em 200410.  Foram três os 
principais fatores que contribuíram para estender o período de execução do 
projeto: complexidade da obra, estratégia de provisão habitacional adotada 
e baseada na autoconstrução de parcela das novas moradias e dificuldade 
para manter um fluxo contínuo de investimento.

O primeiro período de execução das obras de urbanização (1998-2000) 
coincide com o período de contingenciamento de recursos imposto pelo 
governo federal para investimentos em saneamento e habitação, (entre 
outros), visando garantir o superávit primário. No entanto, o ajuste 
fiscal restringiu a capacidade de investimento governamental. Durante a 
implantação da primeira etapa, a dificuldade de disponibilização de recursos 
para a urbanização acabou acarretando uma alteração do cronograma de 
execução e em um descompasso entre a realização das obras de urbanização 
e o desenvolvimento dos demais programas sociais. Os recursos da União 
Europeia, uma das fontes de financiamento, dependiam de contrapartidas 
nacionais e de liberações internacionais.

Como mencionado anteriormente, a complexidade da obra relaciona-se 
com a necessidade de substituição do tecido urbano e troca de solo e aterro 
em cerca de 80% da área do assentamento. A alternativa de autoconstrução 
das moradias pela população, mesmo com apoio financeiro e assessoria 
técnica, dificultou garantir os prazos previstos inicialmente para 
desocupação dos demais setores.

A necessidade de executar a obra com maior rapidez e de agilizar o processo 
de troca de solo e aterro levou a administração municipal a adotar outras 

10. Exceto o setor denominado como Sacadura II, para o qual a proposta do Projeto de Urbanização 
previa apenas a melhoria da infraestrutura (água, esgoto, drenagem e pavimentação). 
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alternativas de remoção que não aquela para moradia definitiva. Na etapa 
seguinte, foram adotadas soluções de “moradia provisória” e “aluguel social”.

A Prefeitura construiu 180 moradias provisórias em uma área pública 
localizada no entorno para apoiar a urbanização das favelas Sacadura Cabral 
e Tamarutaca. Pelas 180 moradias revezaram-se famílias dos vários setores 
da Sacadura Cabral.  Entretanto, confirmou-se a dificuldade de gestão dessa 
alternativa de moradia que nem sempre atendiam às famílias de forma 
satisfatória.  Tal opção foi substituída pelo “aluguel social”, ou seja, subsídio 
para as famílias alugarem um imóvel durante a execução das obras ou retorno 
definitivo para o seu lote urbanizado. Para viabilizar esta alternativa aprovou-
se a Lei nº 8.224, de 30 de agosto de 2001, que dispõe sobre a concessão de 
benefício financeiro às famílias removidas provisoriamente do assentamento 
subnormal denominado Sacadura Cabral (SANTO ANDRÉ, 2012).  Cerca 
de 300 famílias foram atendidas pelo programa de locação social na terceira 
etapa de execução das obras de urbanização. 

Para agilizar a execução da obra e garantir a construção de uma moradia 
com qualidade adequada, o governo municipal captou e disponibilizou 
recursos para financiamento das novas moradias. Para tanto, canalizou-
se recursos municipais e da União Europeia para construção de unidades 
habitacionais acabadas (edifício localizado dentro do assentamento) e de 
fundação do tipo radies. Também foram disponibilizados recursos para 
aquisição de material de construção por meio do programa municipal 
“Melhor Ainda” operado pela Empresa Municipal de Habitação Popular 
de Santo André (EMHAP) e por meio do programa “Carta de Crédito” da 
Caixa Econômica Federal (CAIXA). 

A equipe da Gerência de Desenvolvimento Comunitário do Departamento 
de Habitação manteve acompanhamento das famílias, tanto daquelas 
que foram abrigadas em alojamento provisório como das que receberam 
benefício financeiro (aluguel social), durante o período de execução 
das obras. O retorno para o assentamento urbanizado ocorreu após o 
desenvolvimento de atividades de preparação para a volta. As etapas de 
remoção foram precedidas de reuniões e assembleias realizadas com a 
população para discutir e deliberar conjuntamente sobre temas tais como: 

– a reapresentação do Projeto de Parcelamento; 
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– escolha do projeto da unidade habitacional, responsabilidades da 
Prefeitura e moradores; 

– a assinatura do Termo de Ocupação Provisória dos Lotes 
Urbanizados;

– escolha dos representantes por quadra; 

– instruções para a mudança; 

– agendamento das remoções.

Para distribuir os lotes de forma a melhor atender às necessidades e 
especificidades das famílias, foram estabelecidas duas principais tipologias 
de lotes por setor e critérios para ocupação dessas tipologias. Na Tipologia 
1 enquadravam-se os lotes voltados para via de acesso com largura mínima 
de sete metros e em locais onde a nova construção poderia alcançar três 
pavimentos de forma a garantir as condições mínimas adequadas de 
ventilação e iluminação. Na Tipologia 2 enquadravam-se os lotes voltados 
para vielas de quatro metros de largura e onde as habitações poderiam ter 
no máximo dois pavimentos. 

Definiu-se que teriam prioridade para ocupar a Tipologia 1 de lotes as 
famílias que obedeciam aos seguintes critérios: possuíam comércio antes 
da remoção temporária; famílias que coabitavam; famílias compostas por 
mais que seis membros e que possuíam veículo antes da remoção.   

Esses critérios foram definidos com a participação da população por meio 
de reuniões e assembleias. Após a definição do tipo de lote, a definição da 
localização desse no setor (assentamento) aconteceu por meio de sorteio.

O estabelecimento do tipo de lote foi acompanhado da discussão e definição 
de um tipo de projeto habitacional. A assessoria técnica contratada pela 
prefeitura elaborou cerca de 20 alternativas de projeto que consideravam 
diferentes necessidades tais como: número de cômodos, espaço para 
comércio, necessidade de abrigar mais que uma família, atendimento 
de moradores com mobilidade reduzida, necessidade de garagem. Para 
definir o tipo de projeto, foram realizadas entrevistas individuais com os 
moradores de forma a compreender e atender especificidades e preferências 
das famílias atendidas.

Essas medidas relacionadas com os aspectos físicos da urbanização foram 
acompanhadas do desenvolvimento de diversos programas e ações sociais 
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que integravam o Programa Santo André Mais Igual e que não serão 
tratadas neste capítulo.  

3.1. Centro de Negócios e Serviços

Umas das dimensões do programa Santo André Mais Igual (SAMI) é 
a econômica e para abordá-la foram desenvolvidas diversas ações de 
capacitação e projetos voltados para ampliar as oportunidades de geração 
de trabalho e renda (SANTO ANDRÉ, 2001). Uma delas foi à viabilização 
do Centro de Negócios e Serviços que foi implantado em um edifício 
construído para esse fim dentro do assentamento e localizado de frente 
para Avenida Prestes Maia. O referido Centro reuniu um conjunto de 16 
módulos integrados por uma cobertura para abrigar atividades econômicas 
de empreendedores da favela e da cidade (atividades âncora), além de 
serviços como correio, banco e posto de informação e serviços municipais. 

Para definir o tipo de negócio que essas unidades deveriam abrigar, foi 
realizada uma pesquisa para identificar o perfil das unidades de comércio e 
serviço existentes dentro do assentamento e também no bairro, assim como 
as necessidades e demandas dos moradores do bairro.11 Essa pesquisa foi 
também utilizada para orientar moradores que se candidataram a ocupar 
os módulos e iniciar uma nova atividade.

Dos 16 módulos, oito foram destinados a moradores do assentamento por 
meio de um processo de seleção. Para participar desse processo, exigiu-
se que os candidatos participassem de um curso de empreendedorismo 
popular12 e elaborassem um plano de trabalho. Os candidatos selecionados 
obtiveram também crédito do Bando do Povo13.

Essa estratégia foi discutida com a comissão de moradores e também com 
o grupo de interessados contribuiu para que o Centro fosse visto como 
um projeto pertencente à comunidade, além de contribuir para diminuir 

11. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul (IMES) 
em 1999.
12. Esse curso, ministrado pela Rede Local de Economia Solidária (Politeuo), contratada pela Secretaria 
de Desenvolvimento e Ação Regional (SDAR) da Prefeitura de Santo André para apoiar a execução do 
Programa Empreendedor Popular. 
13. Banco do Povo era um programa municipal voltado garantir o acesso desburocratizado a pequenos 
créditos. 



266

conflitos e disputas relacionados com a destinação dos módulos. A questão 
do “pertencimento” foi percebida na mudança de hábitos e na reivindicação 
de novas demandas relacionadas com a necessidade de preservar esse e 
outros equipamentos comunitários por meio do estabelecimento de regras 
de uso e convivência. 

Foto 4: Centro de Negócios e Serviços Sacadura Cabral

Foto: Prefeitura de Santo André (PSA) / Departamento de Habitação (2000)

4. Considerações finais

A participação da população e o compromisso do governo local com 
processos de democratização da gestão e enfrentamento da exclusão social 
podem mudar o percurso de um projeto, fazendo com que esse melhor 
atenda às necessidades da população.

A maioria das famílias removidas das favelas para o conjunto habitacional 
considera que sua qualidade de vida melhorou muito e aprovam a nova 
moradia (CERRITELLI, 2008). Importante destacar que o projeto da favela 
Sacadura Cabral não foi uma ação isolada que buscou apenas viabilizar 
a intervenção física. Como mencionado, o projeto integrou o Programa 
Santo André Mais Igual que buscava enfrentar a questão da exclusão social. 

A participação da comunidade viabilizou uma complexa operação de 
remoção realizada em condições muito adversas relacionadas com: a 
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demolição das moradias e transferência das famílias para habitações 
provisórias (moradia de outro morador, aluguel social ou alojamento), 
alternativas de autoconstrução de parcela das moradias e morosidade na 
execução da obra de urbanização. A participação dos moradores nesse 
processo também permitiu que fossem encontradas soluções que melhor 
atendessem às especificidades e necessidades da população, tais como a 
escolha do lote e do tipo de moradia. Além disto, possibilitou a implantação 
bem sucedida de projetos como o Centro de Negócios Sacadura Cabral, 
que foi construído em espaço antes ocupado por moradias.  

Vale ressaltar que esse processo não se deu sem conflitos. Em vários 
momentos, a comunidade questionou procedimentos e recebeu com 
resistência algumas propostas como o fez com as soluções de moradia 
provisória (aluguel ou alojamento) temendo perder seu lote, pedaço 
de terra onde residiu por muitos anos. Entretanto, esses conflitos foram 
explicitados e as soluções negociadas, muitas vezes, com a mediação das 
lideranças da Associação de Moradores, que acompanhou de perto os 
trabalhos desenvolvidos na área. Evidentemente, o trabalho participativo 
contribui para construção de uma relação de confiança entre os agentes 
públicos e a comunidade.

Este capítulo registrou parcialmente o processo de participação da população 
na urbanização do assentamento Sacadura Cabral. Contudo, não assinalou 
e analisou todos os aspectos envolvidos no desenvolvimento do projeto. 
Assim, outros estudos deverão ser elaborados para permitir uma avaliação 
mais completa e conclusiva acerca desses aspectos. Também se faz necessário 
avaliar os resultados do projeto ao longo dos últimos dez anos.
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DIRETRIZES PARA PLANOS DE USO E OCUPAÇÃO EM ÁREAS 
DELIMITADAS COMO ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE AMBIENTAL 
(ZEIA) E ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL (ZEIS)

Francisco de Assis Comarú
Ricardo de Souza Moretti

Introdução 

Este capítulo registra a experiência de um projeto de extensão aprovado 
e financiado por meio de um edital público no âmbito do Programa de 
Extensão Universitária (PROEXT) do Ministério da Educação e Ministério 
das Cidades.

O projeto, fruto da parceria entre a Universidade Federal do ABC (UFABC), 
o Serviço Municipal de Saneamento e Gestão Ambiental de Santo André 
(Semasa) e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação andreense, 
teve como objetivo contribuir para a elaboração de Planos de Uso e 
Ocupação do Solo de Zonas Especiais de Interesse Ambiental (ZEIA), com 
sobreposição com Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) no Município 
de Santo André, na Região Metropolitana de São Paulo.

Os trabalhos foram realizados em duas áreas de Santo André: as microbacias 
das nascentes dos Rios Guarará e Cassaquera, predominantemente ocupadas 
por favelas e assentamentos precários – nos limites da Macrozona Urbana 
com a Macrozona de Proteção Ambiental, região periférica da cidade.

A proposta de projeto de extensão nasceu a partir do reconhecimento 
de uma demanda importante que o município deveria enfrentar após a 
aprovação de seu Plano Diretor e de alguns planos setoriais. Trata-se do 
detalhamento sobre como abordar regiões demarcadas no Plano Diretor do 
município como Zonas de Interesse Ambiental (ZEIAs) sobrepostas a Zonas 
Especiais de Interesse Social (ZEIS). De fato, notou-se que existem poucas 
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experiências desenvolvidas e consolidadas (incluindo-se metodologia de 
formulação e execução) de planejamento, gestão e, particularmente, de 
desenvolvimento de diretrizes de uso e ocupação do solo para esse tipo de 
conflito.

Segundo diversos autores, o Brasil passa por uma grave crise urbana. O país, 
que atualmente possui cerca de 190 milhões de habitantes (IBGE, 2012a), 
sofreu durante o século XX um processo, sem precedentes, de urbanização 
precária, relacionado ao processo de industrialização, aos movimentos 
migratórios, à ausência de alternativas de sobrevivência digna no campo 
(MARICATO, 2001; MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004; SANTOS, 1994).

Os déficits nacionais, em termos de necessidades de moradia, saneamento 
e transportes, são bastante elevados. Em 2008, a Fundação João Pinheiro 
estimou o déficit habitacional quantitativo em 5,5 milhões de domicílios, 
sendo 4,63 milhões em áreas urbanas e 920 mil em áreas rurais. Cerca 
de 90% do déficit está concentrado na faixa de renda entre 0 e 3 salários 
mínimos (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011). 

O Brasil possui 27 regiões metropolitanas oficialmente reconhecidas em 
que habitam mais de 70 milhões de habitantes. A exemplo de outras regiões 
metropolitanas do país, a metrópole de São Paulo tem sofrido alterações 
muito significativas nas últimas décadas sob diversos aspectos, de acordo 
com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No ano de 2000, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) apresentava 
uma população de 17,9 milhões de habitantes; em 2006, cerca de 19,2 
milhões de habitantes; e em 2010, cerca de 19,7 milhões de habitantes1. 
Seguindo a tendência das demais regiões metropolitanas do Estado de 
São Paulo, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) tem apresentado 
ligeiro declínio de sua taxa de crescimento populacional. 

No caso do Estado de São Paulo, tem-se verificado um aumento significativo 
das taxas de crescimento populacional nos municípios e regiões periféricas 
das regiões metropolitanas, com destaque para os casos da RMSP e Região 
Metropolitana de Santos (RMBS).

Nota-se, pelos dados do censo do IBGE das últimas décadas, que há 
diferenças significativas entre as taxas de crescimento de diferentes 

1. IBGE (2000)
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municípios da região metropolitana de São Paulo. O mesmo acontece com 
relação a diferentes distritos e subprefeituras do município de São Paulo.

Nas últimas três décadas, houve crescimento negativo com ligeira tendência 
de estagnação e recuperação, na última década, de porções centrais da 
região metropolitana de São Paulo, ao mesmo tempo em que ocorreu 
crescimento explosivo em diversos distritos e municípios periféricos, com 
destaque para crescimento intenso de assentamentos informais em áreas de 
restrição à ocupação2.

Com o número de assentamentos informais das periferias do município 
de São Paulo e da periferia da metrópole ampliando-se, os problemas e 
conflitos urbano-ambientais, nos últimos anos, tem-se tornado mais 
complexos com aumento muito significativo da densidade nas favelas e 
loteamentos irregulares, ocupação ilegal e intensa nas áreas de proteção 
ambiental e de mananciais, aumento da violência urbana e de mecanismos 
ligados ao crime organizado.

No Município de Santo André, o ritmo de crescimento também se processou 
de maneira significativamente desigual. Nos bairros mais consolidados, 
houve estagnação ou mesmo diminuição de residentes, enquanto em 
algumas regiões periféricas houve incremento da ordem de 6% ao ano na 
Taxa de Crescimento Geométrico Anual (TCGA), com destaque para áreas 
de proteção e recuperação dos mananciais. 

A título de ilustração, algumas regiões melhor servidas de infraestrutura de 
Santo André sofreram decréscimo de até 8% da população original entre 
1991 e 2000. Por outro lado, em algumas áreas periféricas, inclusive de 
proteção de mananciais, ocorreu aumento populacional de cerca de 6% ao 
ano.3

1. Os recentes avanços institucionais para políticas urbanas e ambientais no Brasil

A nova Constituição Federal do Brasil aprovada em 1988, após o 
início da redemocratização do país, permitiu avanços significativos e 

2. www.emplasa.sp.gov.br 
3. Mais dados, ver capítulo, neste livro, de Claudia Virgínia Cabral de Souza: “Plano Diretor Participativo 
de Santo André: planejamento e gestão, avanços e limitações”.
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marcantes. Com a aprovação do Estatuto das Cidades (BRASIL, 2012) os 
municípios brasileiros passam a contar com alguns novos e importantes 
mecanismos e instrumentos para formular e implementar suas políticas 
de desenvolvimento urbano, em que pese, ainda, a existência de diversos 
obstáculos como os limites de recursos financeiros, de desenvolvimento 
institucional e de quadros técnicos.  

Esses instrumentos disponibilizados pela lei federal permitem que o 
município, por meio de seu Plano Diretor, implemente políticas de 
regulação urbana no sentido de buscar reverter ou atenuar a intensa 
desigualdade socioeconômica e espacial, bem como prevenir e mitigar 
os inúmeros impactos e conflitos ambientais decorrentes do processo de 
urbanização precária descrito.

O arcabouço jurídico institucional ambiental também experimentou 
avanços muito significativos nos últimos anos no Brasil. O país já possui 
um Sistema Nacional do Meio Ambiente e um conjunto expressivo de leis, 
instrumentos, mecanismos e instâncias de gestão ambiental. Fazem parte 
desses os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de meio ambiente 
que representam parte significativa desse avanço, ocasionando maior 
possibilidade de participação da sociedade civil e aumento de complexidade 
da gestão.

A criação do Ministério das Cidades no Brasil, em 2004, permitiu outros 
avanços importantes no sentido de buscar a integração das políticas 
de desenvolvimento urbano por meio da organização de secretarias 
nacionais ligadas às áreas de habitação, saneamento ambiental (que inclui 
abastecimento de água, coleta e tratamento esgotos e de resíduos sólidos), 
mobilidade e transportes e planejamento e gestão territorial. Existem ainda, 
obviamente, muitas barreiras para uma abordagem realmente integrada da 
questão urbano-ambiental nos municípios brasileiros, sob vários pontos de 
vista, particularmente sob a perspectiva da aplicação das normas de uso 
e ocupação e dos instrumentos e mecanismos de planejamento e gestão 
territorial.

2. Descrição da área de intervenção

O Município de Santo André está situado na Área Metropolitana de São 
Paulo, na Região do Grande ABC, caracterizada pela intensa industrialização 
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e crescimento econômico principalmente entre as décadas de 1950 e 
70, marcando o período de desenvolvimento urbano-industrial do país 
bastante ligado à indústria automobilística, química e, mais recentemente, 
petroquímica. É um município industrial, porém com inserção periférica 
na Região Metropolitana de São Paulo.  De acordo com o IBGE, sua 
população, em 2007, era de cerca de 676 mil habitantes num território de 
175 quilômetros quadrados (IBGE, 2012b). 

As áreas de estudo apresentam dinâmicas de expansão e crescimento 
populacional que só podem ser compreendidas plenamente dentro dos 
processos de expansão das periferias carentes da região: altas taxas de 
crescimento urbano com baixos padrões urbanísticos e habitacionais e 
avanço da ocupação de favelas e assentamentos precários sobre áreas de 
proteção ambiental do cinturão verde da metrópole.

O Município de Santo André tem seu território divido em duas áreas 
com características bastante distintas: ao norte, a Macrozona Urbana, e, 
ao sul, a Macrozona de Proteção Ambiental. Essa divisão territorial é bem 
delimitada por barreiras físicas. No limite norte da área de proteção aos 
mananciais encontra-se o Parque do Pedroso, que combina área de lazer e 
reserva natural, com ocupações irregulares em seu entorno, e que hoje se 
encontra em processo de revitalização. O município é ainda cortado pelo 
braço da Represa Billings e seu extremo sul é acessível apenas por rodovias 
intermunicipais.

As duas áreas de estudo – microbacias das nascentes do Rio Cassaquera 
e do Rio Guarará – estão situadas nas bordas da área urbana, em regiões 
que tiveram maior crescimento populacional na última década. São áreas 
do município que permaneceram vazias mesmo durante os períodos de 
maior crescimento populacional e urbano de Santo André, entre 1950 e 
1970, em função das suas características físico-ambientais pouco propícias 
ao assentamento urbano.

Entretanto, novos loteamentos, na maior parte irregular, abertos nessas 
décadas, ocuparam principalmente os fundos de vale e várzeas (áreas baixas, 
inundáveis), da região sul da área urbana, e permaneceram ainda vazias as 
áreas de encosta de maior declividade. Somente a partir da década de 90 é 
que essas encostas passaram a ser ocupadas por assentamentos precários.

As áreas constituem-se de fundo de vale e topos de morro (claramente 
definidas como Áreas de Preservação Permanente – APPs pela legislação 
ambiental) e fazem fronteira com os Municípios de São Bernardo e Mauá.
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2.1. A estrutura institucional de planejamento e gestão territorial

O Município de Santo André aprovou seu Plano Diretor em 2004 e 
consequentemente uma série de instrumentos na perspectiva de dois pilares 
importantes da Lei Federal do Estatuto das Cidades: a gestão democrática 
da cidade e o cumprimento da função social da propriedade urbana. 

Em 2006, foi elaborado o Plano Municipal de Habitação. Na área 
ambiental, importantes iniciativas foram realizadas como o Plano Diretor 
de Abastecimento de Água, de 1990; o Plano Diretor de Esgotos, de 1997; 
o Plano Diretor de Drenagem, de 1998 e o Gerenciamento Integrado de 
Resíduos Sólidos incorporado ao Semasa, em 1998. Outra iniciativa 
relevante nessa perspectiva refere-se ao processo de construção do 
Plano de Gestão e Saneamento Ambiental (Plagesan), em que deveriam 
estar incorporados e integrados todos os planos relativos ao saneamento 
ambiental, em uma ótica intersetorial.  

O Plano Diretor Municipal, por sua vez, estabeleceu, no seu sistema 
de zoneamento especial, a categoria das Zonas Especiais de Interesse 
Ambiental (ZEIAs). Coube ao Semasa, que delegou à equipe envolvida no 
projeto realizar um diagnóstico integrado físico-ambiental das áreas de 
ZEIAs, analisar as restrições, potencialidades e propor diretrizes de uso 
e ocupação, na forma de Planos de Uso e Ocupação para a ZEIAs. Esses 
planos de uso e ocupação deveriam integrar o Plagesan do município . 

Entre os principais desafios técnicos, sociais e ambientais desse processo 
tem destaque o tratamento a ser destinado às áreas de sobreposição das 
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) com as ZEIAs, em particular, as 
áreas já ocupadas por núcleos de favelas e as áreas destinadas à produção de 
habitação de interesse social. Foram estas áreas, correspondentes às ZEIAs 
B, o objeto central do projeto. 

Tal interface de sobreposição de áreas definidas como de especial interesse 
ambiental e de especial interesse social, traz à tona o desafio da abordagem 
dos problemas urbano-ambientais da cidade. Outro desafio prático e 
teórico refere-se aos mecanismos e formas de gestão local – nas unidades 
das ZEIAs e de gestão compartilhada no caso de áreas que transcendem o 
território de um único município. Apesar de muitas demandas por gestão 
metropolitana e gestão regional no Brasil, há muitas dificuldades e conflitos 
técnicos, gerenciais, institucionais, políticos e legais nesse sentido.
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2.2. O problema abordado no projeto de extensão universitária

A temática da gestão integrada do território e da compatibilização dos 
instrumentos urbanísticos com os ambientais é da maior atualidade para 
o planejamento e gestão territorial no Brasil, bem como em outros países. 

Apesar dos avanços institucionais ocorridos nos anos recentes, nota-se 
que, do ponto de vista da ação prática no território e junto às populações, 
há uma quantidade considerável de obstáculos a serem superados, de 
intersecções não resolvidas e de ajustes relativo aos limites daquilo que pode 
ser considerado aceitável e não aceitável em termos de uso e ocupação do 
solo urbano versus a preservação e conservação dos recursos ambientais. 

Essa equação torna-se ainda mais complexa, considerando-se o gigantesco 
movimento de construção de cidades e de assentamentos humanos, boa 
parte improvisada e irregular, principalmente por parte da população de 
mais baixa renda nas periferias das metrópoles brasileiras, sem alternativas 
de moradia adequada. 

Nessa perspectiva, a preservação e recuperação de áreas de proteção 
ambiental nas franjas das regiões metropolitanas e das grandes e médias 
cidades constituem desafio complexo, principalmente considerando a 
interdependência entre processos e possibilidades de preservação com os 
mecanismos e o histórico de desenvolvimento urbano brasileiro, periférico 
e excludente.

A população residente nessas áreas tem sido definida como população 
em situação de vulnerabilidade socioambiental, que, por sua vez, tem 
sido definida como a coexistência ou sobreposição espacial entre grupos 
populacionais muito pobres e com alta privação – vulnerabilidade social 
– e áreas de risco ou degradação ambiental – vulnerabilidade ambiental – 
(ALVES, 2006).

Essas regiões periféricas e ambientalmente sensíveis, de que trata este 
capítulo, são justamente as que têm sofrido intensa ocupação da população 
de baixa renda que, em geral, é impelida a ocupá-las por força da ausência 
de oferta de alternativas de moradia adequada, seja pelo Estado, seja pelo 
mercado, em áreas apropriadas da cidade formal.

Estima-se, por exemplo, que na Região do ABC 47% dos assentamentos 
precários existentes apresentem alguma restrição ambiental (DENALDI; 



278

JODAS, 2012). Esse quadro sugere a necessidade de um robusto aparato 
gerencial, técnico, jurídico e institucional capaz de responder tanto às demandas 
emergenciais contemporâneas quanto ao planejamento e gestão do território 
em uma perspectiva de construção de sustentabilidade na metrópole.

Entre as fragilidades mais sentidas pelos técnicos e gestores, tanto da área 
do desenvolvimento urbano quanto da área ambiental, refere-se justamente 
a compatibilização de instrumentos e abordagens de gestão integrada do 
território que permitam a prevenção de impactos e a resolução de impasses 
e conflitos urbano-ambientais existentes, dado que os sistemas (incluindo 
as leis e instrumentos de gestão) ambientais, de um lado, e das cidades, de 
outro, no mais das vezes, não se complementam, nem dialogam, possuindo 
lógicas distintas. 

O projeto de extensão foi desenvolvido considerando-se duas microbacias 
do município: do Rio Cassaquera e do Rio Guarará, onde há presença de 
população em situação vulnerável residindo em favelas e assentamentos 
precários situados em áreas de interesse ambiental e social.

O equacionamento dos conflitos urbano-ambientais em áreas periféricas ou 
de expansão das metrópoles tem se mostrado relevantes do ponto de vista da 
governança municipal e metropolitana. No âmbito do projeto, considerou-
se que um dos passos iniciais mais importantes para compreender o 
problema e suas alternativas referia-se justamente à produção de um 
consistente diagnóstico interdisciplinar. 

À UFABC coube uma parcela importante do trabalho de pesquisa, 
particularmente do ponto de vista do fomento às demais equipes para a 
construção de metodologia de formulação de diagnóstico interdisciplinar. 
Além de exercer o papel de facilitadora entre atores de diferentes setores e 
segmentos envolvidos na problemática ambiental e urbana.

3. Procedimento metodológico e atividades desenvolvidas

A diretriz metodológica geral utilizada no projeto de extensão correspondeu 
à pesquisa-ação. Consiste em um tipo de pesquisa social com base empírica 
que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 
com a resolução de um problema coletivo, no qual os pesquisadores e os 
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participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 
de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2000).

No desenvolvimento do projeto, foram realizados conjuntos de atividades 
de naturezas diferentes levando-se em consideração as necessidades de: 
construção de um diagnóstico que permitisse uma visão integrada da 
região de análise; realização de atividades de sensibilização e capacitação 
de quadros técnicos da prefeitura, órgãos locais e lideranças sociais 
participantes dos Conselhos Municipais4; a produção de materiais e formas 
de divulgação e multiplicação da experiência; sistematização de propostas 
e diretrizes resultantes do trabalho.

Foram realizados os conjuntos de atividades durante o desenvolvimento 
do projeto:

a) reuniões de planejamento das atividades das equipes para 
pesquisas, sistematização, capacitação e levantamentos de campo 
com membros da Universidade Federal do ABC (UFABC), 
do Serviço Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental 
da Prefeitura de Santo André (Semasa) e da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura de Santo 
André (SDUH PSA);

b) reuniões de trabalho técnico visando à discussão de conceitos e 
referências, bem como socialização de pontos de vista e tomadas 
de decisões operacionais com membros da UFABC, do SEMASA 
e da SDUH PSA;

c) atividades para produção do diagnóstico multidisciplinar que 
teve como objetivo permitir uma leitura integrada, por meio de 
processos que, indiretamente, cumpriram também o papel de 
sensibilizar e capacitar técnicos das instituições participantes. 
Tem destaque os diversos levantamentos de dados secundários 
e primários, visitas técnicas de campo, sondagens de cunho 
tecnológico. Dentre os quais:

i. identificação da legislação urbanística e ambiental;

4. Foi realizado um trabalho de aproximação e sensibilização com os representantes da sociedade civil 
dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, Política Urbana, Habitação e do Orçamento Participativo.
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ii. levantamento de dados e bases cartográficas, para montagem 
de base georreferenciada integrando informações dos órgãos 
ambientais com as dos órgãos urbanos sobre as áreas de 
estudo;

iii. definição de unidades territoriais singulares para o 
planejamento e gestão local;

iv. identificação da situação fundiária de propriedade das glebas, 
do histórico do assentamentos humanos e das organizações 
sociais existentes;

v. levantamento de investimentos públicos e privados e projetos 
previstos para as áreas;

vi. levantamento de campo Urbanístico e de Áreas de Preservação 
Ambiental (APPs), equivalente às regiões baixas próximas 
aos córregos e rios;

vii. diagnóstico geológico-geotécnico incluindo sondagem de 
terreno e laudo técnico;

viii.  levantamentos de campo para diagnóstico de fauna da região;

d) atividades de sensibilização e capacitação de representantes 
de quatro Conselhos Municipais e lideranças comunitárias, bem 
como técnicos das instituições envolvidas; desenvolveram-se 
segundo um conjunto de ações durante o processo de organização, 
realização dos diagnósticos e discussão de demandas e problemas 
dos bairros. Constaram das seguintes realizações:

i. apresentação da ideia do projeto nos quatro Conselhos 
Municipais envolvidos: Conselho Municipal de Habitação 
(CMH), Conselho Municipal de Política Urbana (CMPU), 
Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental 
(COMUGESAN), Conselho Municipal do Orçamento 
Participativo (Conselho do OP);

ii. realização de oficina de sensibilização conjunta com quatro 
Conselhos;

iii. realização de oficina de campo de educação ambiental 
“reconhecimento da qualidade da água dos córregos do 
bairro Jardim Irene”, envolvendo conselheiros, moradores, 
técnicos da administração local e integrantes da UFABC;
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e) atividades para sistematização de propostas e diretrizes de uso, 
ocupação e gestão para as áreas de atuação do projeto, que exigiu 
para sua consecução a realização de diversos estudos, reuniões e 
oficinas com intuito de sistematizar os diagnósticos, produção de 
prognósticos e de diretrizes para o plano de uso e ocupação. Nesse 
sentido, foram realizadas diversas atividades, dentre as quais:

i. Oficina Técnica para discussão e definição de diretrizes para 
as intervenções nas áreas (Charrete de Projeto envolvendo 
técnicos do SEMASA, SDUH PSA e UFABC);

ii. reunião técnica para leitura integrada dos diagnósticos 
setoriais e produção de prognósticos e diretrizes (envolvendo 
os responsáveis pelos diagnósticos setoriais e a equipe 
de coordenação responsável pela leitura integrada e 
sistematização de propostas);

iii. pesquisa para levantamento de repertório de soluções 
técnicas nacionais e internacionais apropriadas para áreas de 
rios e fundos de vale;

iv. sistematização e produção de diretrizes e propostas para o 
Plano de Uso e Ocupação.

3.1. Síntese do diagnóstico e das propostas: o caso da bacia do Rio Guarará

A região da bacia do Rio Guarará é formada por diversos complexos de 
loteamentos, assentamentos precários e favelas. O mais antigo loteamento 
é o Vila Luzita, de 1938, atualmente um centro de bairro importante na 
região. Nos anos 1950 foram implantados novos loteamentos nos bairros 
Guarará e Aclimação, mas apenas na década de 70 a ocupação urbana 
consolida-se e são realizados os primeiros investimentos em infraestrutura 
na região. Ainda na década de 70 foram registradas a presença de núcleos 
de favelas.

Até o início da década de 90, além desses bairros citados, a ocupação urbana 
limita-se a uma área conhecida como Sítio dos Vianas, que começou como 
uma ocupação irregular, e a área do Jardim Irene (loteamento Jardim Irene, 
que não se confunde com o Complexo do Jardim, descrito abaixo) e Vila 
João Ramalho – esses dois eram loteamentos abertos nas décadas de 50 



282

e 60, que passaram a ter ocupação urbana nas últimas duas décadas do 
século XX.

O centro do bairro Vila Luzita atualmente caracteriza-se por ser um 
corredor comercial de grande importância na região por estar situado nas 
principais vias de ligação do sul da área urbana com a área central e pela 
presença do Terminal de Ônibus Urbano. Nos últimos 15 anos, houve maior 
crescimento e adensamento da região, com destaque para a ocupação das 
favelas do Complexo do Jardim Irene e do Núcleo Cata Preta – áreas onde 
incidem os conflitos urbano-ambientais abordados pelo projeto. Dentre 
esses:

a) foram detectados na região alguns aspectos importantes para 
a montagem do quadro-diagnóstico urbano ambiental dos 
assentamentos e da região de estudo. Alguns loteamentos recém- 
implantados já apresentam problemas de estabilidade geológico-
geotécnica, muito possivelmente devido a problemas na execução 
das obras de terraplenagem;

b) existe a presença de uma grande linha de energia elétrica de alta 
tensão que cruza o bairro segregando-o. Se por um lado é uma 
área que possui inúmeras restrições para ocupação, poder-se-ia 
utilizá-la como corredor de passagem para animais terrestres, 
bem como de área para cultivo de hortas e espécies vegetais 
rasteiras;

c) presença de significativas áreas de fragmentos de vegetação com 
diferentes graus de impacto e comprometimento;

d) existência de áreas subutilizadas ou subocupadas com potencial 
para projetos de habitação social;

e) diversas APPs com diferentes graus de comprometimento: – 
preservadas, fortemente impactadas pela urbanização, ocupadas 
irregularmente;

f) projeto de um grande centro educacional integrado (CESA) 
próximo a Rio Guarará, que deverá contribuir para qualificação 
urbanística e paisagística, bem como para inclusão sociocultural 
dos moradores;
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g) projetos de urbanização e regularização fundiária do Jardim 
Irene (favela), investimento que deve contribuir para melhoria 
das condições urbanas, sanitárias e ambientais para a população 
residente.

3.2 Propostas do projeto para a microbacia do Rio Guarará

Foram diversas as propostas realizadas nas reuniões e oficinas de trabalho 
envolvendo técnicos das três instituições participantes, que podem ser 
sistematizadas como: 

a) buscar garantir uma faixa de proteção de  15 metros a APPs 
já ocupadas por assentamentos humanos de baixa renda5 e 
para conjuntos habitacionais novos a serem construídos para 
remanejamento da população deslocada das áreas de preservação;

b) qualificação paisagística nos fundos de vale como beiras de 
córregos e rios já afetados pela urbanização por meio de: 
integração desses ambientes com as demais atividades urbanas, 
revegetação com usos de lazer, remoção de edificações em 
situação inadequada, revegetação e manejo de águas pluviais;

c) estabelecimento de áreas de proteção ambiental em algumas áreas 
apropriadas detectadas pelo diagnóstico, demarcando: parques 
públicos com trilhas para ecoturismo; uso sustentável para áreas 
sob a linha de alta tensão (como agricultura urbana); trilha com 
acesso controlado de pessoas para as nascentes de águas; proposta 
de floresta urbana;

d) revisão do projeto de urbanização e regularização da favela do 
Jardim Irene: revisão do modelo de coleta e tratamento de águas 
pluviais e ampliação dos espaços com qualificação paisagística e 
urbanística;

5. As normativas federais estabelecem 30 metros como a área a ser preservada na ocupação urbana, no 
entanto, em alguns casos pode-se flexibilizar esee parâmetro  para 15 metros.
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e) medidas reparadoras e compensatórias para um dos loteamentos 
da região6 que possui problemas de estabilidade geológico-
geotécnica e de drenagem.

4. Diretrizes e recomendações gerais 

4.1. Diretrizes

Entre os resultados parciais do projeto, obtidos a partir da análise, 
interpretação e sínteses de diversos diagnósticos setoriais realizados, 
chegou-se a um conjunto de diretrizes gerais que possuem forte aderência 
com o caso das bacias estudadas, mas que, enquanto diretrizes gerais, 
podem ser aproveitadas e eventualmente readequadas para situações 
similares em outras regiões.

a) A microbacia como unidade de planejamento, intervenção e 
gestão: a recuperação das APPs de cabeceiras e fundos de vale 
deve ter como unidade de análise a microbacia, garantindo, 
assim, que possam ser adequadamente avaliados e monitorados 
os resultados das ações realizadas. Na microbacia, devem ser 
considerados os limites urbanísticos: situação fundiária e uso e 
ocupação do solo, considerando ações e instrumentos adequados 
para as situações específicas. A microbacia também define uma 
escala de priorização e ação que permite resultados visíveis em 
prazos relativamente curtos.

b) Integração de áreas verdes, vistas como “residuais” na cidade: 
incorporar efetivamente na cidade áreas verdes de loteamentos, 
áreas remanescentes, áreas non-aedificandi, faixas de servidão 
(rede elétrica), entre outras, que compõem um conjunto de 
áreas verdes. Essas, vistas em conjunto na microbacia e no 
bairro, apresentam grande potencial ambiental e de melhoria da 
qualidade de vida urbana da população. Nos contextos estudados 
(periferia urbana com elevado grau de consolidação) são raras 
as áreas preservadas e ações de melhoria da qualidade ambiental 

6. Conhecido como Loteamento do Pereira.
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passam pela reestruturação do tecido urbano, incorporando as 
áreas verdes de modo positivo à vida urbana.

c) Integração de áreas privadas no sistema de áreas verdes: grandes 
áreas de vegetação preservada e nascentes, com potencial de 
lazer e educação ambiental – de contato da população com áreas 
preservadas das nascentes dos principais córregos urbanos – estão 
em propriedades privadas, o que demanda instrumentos que 
possibilitem uso público com infraestrutura adequada para tal.

d) Intervenções de saneamento básico: a integração das áreas de 
APPs à cidade, como áreas de lazer e contato da população com 
recursos naturais demanda, necessariamente, ações de coleta e 
tratamento de esgoto (garantindo a qualidade da água nos rios 
urbanos) e acesso à rede de água potável.

e) Inovação no tratamento das águas pluviais: estudar e implementar 
alternativas aos tratamentos tradicionais, modificando a cultura 
arraigada mesmo entre técnicos governamentais e população, de 
coletar e conduzir as águas pluviais, por uma visão mais integrada 
dos fluxos hídricos, privilegiando ações que visem garantir áreas 
permeáveis, a percolação, a recarga de aquíferos, bem como 
desaceleração e retenção das vazões de pico.

f) Gestão da qualidade da água: a qualidade da água pode ser 
um indicador muito eficiente para o monitoramento da eficácia 
das ações de saneamento e urbanização, melhor do que vários 
indicadores usados hoje, como por exemplo, a porcentagem de 
esgoto coletado ou tratado. Ferramentas simples também podem 
permitir que esse controle da qualidade da água seja feito de 
forma participativa, envolvendo as comunidades locais, como no 
caso do PROEXT que articulou o tema “controle da qualidade da 
água” com atividades de educação ambiental com comunidade e 
técnicos por meio de trilha e uso de kits de reagentes químicos e 
bioquímicos.

g) Aplicação da Lei Ambiental Federal (Resolução CONAMA 
nº 369) considerando o Plano da Microbacia: a aplicação da 
legislação voltada para a preservação das APPs define faixas de 
preservação rígidas, como um parâmetro geral normalmente, 
sem considerar as realidades locais. A norma federal flexibiliza 
sua aplicação em casos de interesse social, porém a interpretação 
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da sua forma de aplicação ainda não está clara entre técnicos da 
área ambiental e urbana. A elaboração de planos de microbacia, 
especificando as áreas que têm valor ambiental, as áreas que têm 
interesse social prioritário, bem como as características gerais e a 
localização das medidas de compensação podem ser um caminho 
para superar o atual impasse.

h) Intervenções devem considerar grau de consolidação e 
potencial ambiental: definir a partir do Plano de Uso e Ocupação 
da Microbacia, áreas que devem ter intervenções/remoções 
independentemente da consolidação. Há casos de áreas pouco 
ocupadas ou livres que podem ser mais propícias à urbanização7. 
Por outro lado, áreas com maior grau de ocupação podem ter 
grande potencial para a recuperação ambiental (por exemplo, 
APPs no Jardim Irene). Deve-se levar em conta a viabilidade da 
relação custo-benefício em cada caso, considerando o cenário da 
microbacia.

i) Desenvolver parâmetros urbanísticos e soluções projetuais 
adequadas para Habitação de Interesse Social (HIS): a produção 
de HIS baseia-se em uma série de conceitos como a produção 
serial, a padronização etc. Uma das principais questões em todo 
projeto de HIS é o que deve se repetir para conseguir eficiência e 
economia de escala (a célula habitacional, o prédio etc.) e o que 
deve ser modificado para reconhecer a especificidade de cada 
local (a localização dos prédios deve ter critérios bioclimáticos 
de orientação, respeitar o relevo etc.). Nos casos analisados 
nesse projeto, as características físico-ambientais são altamente 
significativas e demandam especial atenção no momento de 
formular projetos.

j) Implementação de políticas públicas de educação ambiental: 
de modo a envolver a população e diversos segmentos presentes 
no município na discussão e equacionamento dos problemas 
abordados por esse projeto. A educação ambiental pode não só 
ajudar a garantir a preservação das intervenções realizadas pelo 
Poder Público, como também permitir que a população torne-se 
agente transformador de sua realidade socioambiental.

7. No caso de Santo André, área conhecida como Santi Empreendimentos.
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k) Envolver a população no planejamento e gestão das ações: a 
participação da população é considerada por muitos técnicos e 
estudiosos como um pressuposto fundamental para o sucesso de 
qualquer política ou programa público que vise à transformação e 
melhoria estrutural das condições socioeconômicas e ambientais.

4.2. Desafios gerais

O trabalho defrontou-se com alguns obstáculos e desafios importantes que 
devem ser superados e que dizem respeito ao nível local, poderiam também 
relacionar-se com múltiplas escalas de ação e intervenção das políticas publicas. 

a) Superar as limitações causadas pela visão setorial da dimensão 
urbana e ambiental: As legislações restritivas e incompatíveis, 
e a setorização estanque dos órgãos voltados para a gestão 
urbana e ambiental (em diversos níveis de governo), têm gerado 
impasses que limitam a atuação efetiva em áreas que reúnem 
estas características (interesse social e fragilidade ambiental). O 
paradoxo, é que estas incompatibilidades nos marcos jurídicos 
e conceituais paralisam o poder público, impedindo-o de atuar 
efetivamente, e contribuem de modo indireto com a reprodução 
de dinâmicas de crescimento urbano que produzem intensa 
degradação ambiental e das condições de vida da população.

b) Necessidade de políticas de desenvolvimento urbano 
abrangentes e em nível metropolitano: que enfrentem  a 
problemática do esvaziamento populacional das regiões centrais 
e bem servidas de infra-estrutura do município de Santo André 
e da metrópole paulistana, que constituem o reverso do processo 
de crescimento periférico. Sem estas políticas as intervenções na 
periferia urbana podem, em parte, perder efetividade.

c) Avançar no planejamento e gestão da metrópole: considerando 
as interfaces tanto de fronteiras físico-territoriais dos municípios, 
quanto de articulação de políticas setoriais e intersetoriais de 
interesse regional. As dinâmicas observadas no município e 
nas áreas de estudo só se explicam plenamente nas dinâmicas 
metropolitanas. Sendo assim, sem políticas e gestão regional, será 
difícil dar resposta a estas.
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d) Garantir linhas de financiamento para HIS que permitam 
soluções urbanísticas e ambientais adequadas: muitas linhas 
de financiamento existentes limitam severamente os projetos 
de arquitetura. Pode-se afirmar que a engenharia financeira 
é o principal fator que condiciona a forma final dos conjuntos 
habitacionais, contribuindo para a produção de projetos seriais e 
repetitivos. Este problema já é grave por si, mas pode se agravar 
quando consideramos que no caso da periferia urbana de Santo 
André existe carência de terras, e que as terras disponíveis não tem 
boas características para a ocupação (declividades altas, fundos de 
vale, tipos de solo, etc.). As intervenções em locais desta natureza 
exigem a adequação dos projetos padrão às condicionantes físico 
ambientais específicas. Esta realidade ainda é pouco reconhecida 
pelos atuais mecanismos de financiamento.

e) Melhorar a qualidade da água no meio urbano, respeitando 
o direito constitucional à moradia adequada e a uma cidade 
sustentável, utilizando para isso de políticas públicas de 
saneamento e gestão ambiental, bem como educação ambiental e 
urbana.

f) Ampliar a quantidade de recursos para as políticas urbanas e 
habitacionais visando realizar projetos e obras de urbanização 
e regularização fundiária de favelas e assentamentos humanos 
precários, reassentamento de famílias e construção de unidades 
habitacionais novas como forma de combater o déficit habitacional 
quantitativo e qualitativo.

5. Considerações finais 

Acredita-se que reflexões a partir do projeto desenvolvido podem trazer 
contribuições para aprimoramentos da política municipal de meio 
ambiente, bem como de habitação e desenvolvimento urbano. Nesse 
sentido, alguns elementos podem ser destacados.

Um aspecto importante diz respeito à metodologia desenvolvida durante 
o andamento dos trabalhos. Procurou-se realizar um diagnóstico 
multidisciplinar envolvendo setores responsáveis pela política urbana e 
habitacional, de um lado, e ambiental, de outro.
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Procurou-se desenvolver um diagnóstico abrangente e uma perspectiva de 
leitura integrada do projeto pelas equipes técnicas de diferentes áreas do 
Governo Municipal.

As reuniões e a Oficina de Projeto (Charrete de Projeto) realizada com os 
técnicos constituíram-se momentos de qualificação e construção integradas 
de conhecimento. 

As oficinas de sensibilização realizadas com conselheiros de quatro 
Conselhos Municipais, comumente envolvidos com a problemática urbana 
e ambiental representaram um momento importante que culminou 
com a trilha de educação ambiental nas áreas de análise. Essa teve por 
objeto a aferição da qualidade das águas de córregos da região, por parte 
dos conselheiros membros das comunidades, ocasião em que foi feito 
um reconhecimento de campo, uso de kits de reagentes para educação 
ambiental, reflexão e debates sobre a problemática da região.

Por fim, os integrantes do projeto sistematizaram uma série de 
recomendações técnicas e de gestão para o enfrentamento da situação. 
Um importante resultado obtido junto aos técnicos e conselheiros 
refere-se ao reconhecimento da importância da formulação e 
implementação de um programa de monitoramento da qualidade das 
águas dos corpos d’água, como indicador de obtenção de resultados com 
as ações propostas. Programa esse que deve partir da gestão municipal, 
em conjunto com os conselhos participativos e com envolvimento da 
comunidade local.

Mesmo considerando que a política ambiental e a política urbana repousam 
em racionalidades distintas (COSTA, 2008) e esse tensionamento foi 
percebido durante o desenvolvimento do projeto. Nota-se que avanços 
importantes podem ser efetivados por meio de projetos que tocam nos 
limites comumente aceitos da ação em cada setor.

Considera-se que o projeto possui considerável potencial de difusão e 
replicação, já que a metodologia proposta parte do conceito de recuperação 
urbana ambiental a partir de microbacias, unidades territoriais componentes 
das sub-bacias urbanas.

O princípio de analisar cada microbacia a partir de suas variáveis ambientais 
e urbanísticas, caracterizando o corpo d’água desde suas nascentes até a 
sua foz, além de trechos homogêneos, e propondo medidas de gestão e 
intervenção física direta por parte do Poder Público pode ser aplicável a 
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outras áreas da RMSP e do país, desde que consideradas peculiaridades e 
especificidades de cada caso.

Nota-se, ainda, que por tratar-se de um projeto realizado em um município 
que possui uma boa tradição com gestão democrática e participativa, não 
houve dificuldades no envolvimento de conselheiros e lideranças sociais. 
No caso da aplicação em outras realidades esse fator deve ser levado em 
conta, uma vez que a participação ativa das entidades e representantes da 
sociedade civil é muito importante nesse tipo de processo.
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LIMITES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: A EXPERIÊNCIA DE 
SANTO ANDRÉ

Raphael Bischof dos Santos1

Introdução

Nesta oportunidade, faz-se a análise da política municipal de regularização 
fundiária de assentamentos irregulares (sejam eles favelas ou loteamentos 
irregulares), implementada pela Prefeitura de Santo André desde 1991 até 
o encerramento da gestão governamental de 2008.

A experiência em fazer a regularização fundiária pelo Município nos 
levou a participar, entre outros convidados, de debates para construção 
de uma agenda nacional proposta pelo então recém-criado Ministério 
das Cidades em 2003. Também o Município foi voz ativa sobre o tema na 
revisão do marco regulatório federal de parcelamento do solo urbano, nas 
discussões do Projeto de Lei nº 3057/2000, perante o Congresso Nacional 
e nas reuniões do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que 
aprovaram a Resolução nº 369, de 28 de março de 2006 (BRASIL, 2012j). O 
marco regulatório de parcelamento do solo jamais concluiu sua tramitação 
no Congresso Nacional, mas muitas contribuições relacionadas com ao 
tema da regularização fundiária acabaram sendo transformados em lei, 

1. O presente texto se constituiu em breve registro da ooportunidade que o autor teve de conhecer o 
tema da regularização fundiária em âmbito da Prefeitura de Santo André e paticipar da discussão sobre 
o mesmo tema em âmbito estadual e nacional. Não reproduz toda a problemática sobre o tema dentro 
do universo de municípios brasileiros, mas é o retrato fiel das adversidades enfretadas enquanto ocupou 
cargos como agente publico responsável pelo enfrentemento da irregularidade fundiária.



294

constituindo-se o Capítulo III da Lei Federal nº 11.977/2009 (BRASIL, 
2012i).

A participação do Município nesses debates nacionais decorria da própria 
política de regularização fundiária encontrar-se bastante desenvolvida e 
aperfeiçoada em âmbito local até 2003, quando o Ministério das Cidades 
assumiu a política urbana em escala nacional. Nesse sentido, vale registrar 
que Santo André não foi pioneiro na adoção do instrumento das Zonas 
Especiais de Interesse Social (ZEIS), mas enfrentou com ineditismo 
diferentes aspectos dos processos de regularização. Parte desses aspectos 
será exposta a seguir.

1. Contextualização da regularização fundiária como uma política pública

Para compreender-se a razão de uma política de regularização, é necessário 
revelar como a irregularidade é vista sob uma perspectiva de escala nacional. 
O problema encontra-se disseminado pelo país, em grande parte, porque o 
ordenamento jurídico de tutela da propriedade imobiliária e as orientações 
gerais de ordem urbanística e ambiental são comuns aos diferentes estados 
da nação e historicamente cinrcunscritas com certa rigidez no plano federal. 
Mas a questão jurídica jamais seria capaz de explicar com exclusividade o 
problema. 

Com efeito, não haveria como dissociar a irregularidade fundiária da 
situação econômica de significativa parcela da população, o que deve ser 
combinado a políticas descontinuadas de planejamento e desenvolvimento 
urbano no país, ignorando qualquer necessidade de distribuição mais 
igualitária das comodidades da infraestrutura urbana. A irregularidade 
fundiária constituiu-se, principalmente, como consequência da ausência 
de mecanismos de financiamento público de habitação popular na escala 
demandada nas décadas de intensa urbanização das cidades2. As diferenças 
regionais e locais não são menos relevantes, mas não afastam a regra de 
generalização de formação de um significativo estoque habitacional 

2. As causas da ocupação e espraiamento informal do território urbano parecem bastante desenvolvidos 
por autores que tratam do tema. Nesse sentido, ver Maricato (1995; 2001), Bonduki (1998), Mautner 
(1999), Villaça (1999).
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precário, sob a ótica urbanística, e desregrado, pelo aspecto jurídico, nos 
grandes e médios municípios brasileiros. 

No direito brasileiro, a moradia é definida como benfeitoria e constitui-se 
como bem acessório. A terra sobre a qual é construída a edificação é, desse 
modo, o bem principal. E na aplicação histórica do direito pelos tribunais 
brasileiros, o acessório (construção) sempre deveria seguir o principal 
(chão). Se o morador não possui o terreno formalmente perante o sistema 
jurídico vigente, o que se tem é uma situação de insegurança jurídica. O 
morador, portanto, não possui garantias de sua permanência no local, tem 
maior dificuldade de obtenção de serviços públicos, assim como de possuir 
um endereço oficial. Para mitigar essa insegurança, o objetivo principal 
dos programas de regularização é a titulação do morador com a posse ou 
propriedade do pedaço de terra sobre o qual construiu sua casa. 

O primeiro problema surge ao quantificar-se tal irregularidade. Publicações 
de 2006 e 2009 do Ministério das Cidades estimavam números que variam 
entre 12 e 13 milhões de domicílios irregulares no país (BRASIL, 2012j). Os 
dados conhecidos sobre boa parte do território nacional ainda baseiam-se em 
pesquisas de campo, incapazes de conhecimento imediato da situação cartorial 
da terra no momento de realização das entrevistas. Além disso, as estatísticas 
são pouco aprofundadas no tocante à documentação da terra possuída. 

É certo que, em municípios como São Paulo, Santo André, Santos, Porto 
Alegre, Recife, são privilegiados os dados da irregularidade fundiária 
coletados em seus cadastros municipais e levantamentos territoriais. 
Entretanto, esta não é a realidade da maioria dos municípios brasileiros 
para os quais a informação do IBGE é a única existente.  As informações 
apontadas pelo Intituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
tendem a subestimação. Pasternak (2008), afirma que os dados censitários 
para as favelas têm sido objeto de controvérsia e discute que as limitações 
metodológicas existentes podem levar a distorções da realidade e 
subestimação da população que habita assentamentos precários. O 
Município de São Paulo, por exemplo, contabiliza mais de 1.600 favelas 
(SÃO PAULO, 2012c), enquanto o IBGE atribui-lhe 1.020. Na cidade do Rio 
de Janeiro, o Instituto Pereira Passos (IPP, vinculado à prefeitura carioca) 
contabilizaria 1.100 favelas (IPP, 2012) até 2010, enquanto o critério do 
IBGE consideraria 763.  

O levantamento de domicílios em favelas realizado pelo IBGE, por outro 
lado, concluído em 2011, com os dados do Censo de 2010, parece aproximar-
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se das estimativas iniciais da irregularidade fundiária do Ministério das 
Cidades, apontando cerca de 11,4 milhões de pessoas em 6.329 aglomerados 
subnormais (IBGE, 2012). Nessa contagem (cuja “ocupação ilegal” é um 
dos elementos caracterizadores, repita-se) ainda não estaria contemplada 
qualquer outra irregularidade da moradia da população de baixa renda, 
não enquadrada no conceito definido pelo IBGE.

Percebe-se, portanto, um problema inicial: sabe-se da ocorrência da 
irregularidade fundiária urbana por todo o território nacional por meio 
das favelas, loteamentos e cortiços, entretanto, o país tem dificuldades 
de detalhá-la em dados comparados em escala nacional. Nesse sentido, 
os dados fornecidos pelo IBGE no último Censo de 2010 constituem-se 
a melhor fonte de comparação até o momento, ainda que a contagem 
possa estar subdimensionada por explicitar somente a titularidade dos 
terrenos.

Tradicionalmente, a irregularidade deve abranger um ou dois aspectos: a 
posse ou propriedade do terreno e a adequação do parcelamento do solo 
às normas urbanísticas. O IBGE, porém, considera apenas o primeiro. O 
segundo pode ocorrer concomitantemente ou não e é recorrente nos casos 
de loteamentos irregulares. Pode ser ilustrada pela hipótese de associações 
comunitárias que, a “duras penas”, adquirem terrenos em locais afastados 
da cidade, lá implantando suas residências e contando com a posterior 
intervenção do Poder Público para asfaltamento de vias ou atendimento 
por transporte público (BONDUKI, 1998). No entanto, a implantação das 
moradias ocorre de fato e, frequentemente, ao arrepio de qualquer norma 
urbanística ou ambiental referente à infraestrutura, tamanhos mínimos de 
lotes, áreas públicas para praças ou escolas, sistema viário compatível com 
o adensamento da ocupação e, sobretudo, preservação ambiental.

Enquanto a ausência de domínio da terra é a principal responsável por 
evicções e episódios traumáticos de retiradas de conjunto de moradores 
que não possuem qualquer alternativa de espaço para instalarem-se, 
a inadequação do parcelamento do solo é, muitas vezes, o principal 
obstáculo de regularização àqueles que já possuem a posse ou propriedade 
reconhecida da área (menos sujeitos, portanto, a despejos). Desse modo, é 
impossível não fazer a relação entre o excesso de regras para ocupação do 
solo e a consequente desvalorização de áreas sujeitas a muitas restrições, 
precisamente as áreas mais facilmente adquiridas ou simplesmente 
ocupadas por quem mais precisa: os mais pobres. 
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Ainda na definição de “ocupação ilegal” do IBGE, imóveis cuja propriedade 
haja sido negociada há mais de dez anos são afastados para caracterização 
dos aglomerados subnormais. Infere-se dessa definição a relativa 
tranquilidade com que o ordenamento jurídico reconheceria a posse ou 
propriedade sobre áreas ocupadas há muito tempo, por meio da usucapião 
ou de concessões de uso. No entanto, aquilo que se configurariam direitos 
dos cidadãos ocupantes dessas áreas, direitos surgidos e consolidados 
com o passar do tempo, não são automaticamente reconhecidos por 
registros de imóveis, organismos de financiamento imobiliário ou mesmo 
autoridades municipais e estaduais. Tais direitos demandam efetiva 
iniciativa dos moradores por reconhecimento judicial ou negociação 
junto aos proprietários originais. Em geral, essas providências necessitam 
assessoramento jurídico por prefeituras e defensorias públicas. Tal 
reconhecimento de propriedade, contudo, não é célere, podendo levar anos 
(ou décadas). Haja vista as ações de usucapião.

A relevância de constatar-se a irregularidade fundiária urbana não se deu a 
partir do governo federal, surgindo, pontualmente, de acordo com iniciativas 
municipais. As dificuldades do reconhecimento da irregularidade de 
maneira uniforme, ainda hoje, são prova disso. As intervenções urbanísticas 
em áreas irregulares com obras, especialmente de saneamento, impuseram-
se nas principais metrópoles do país para garantir padrões mínimos de 
saúde pública a partir de 1979 (DENALDI, 2003, p.16), por meio de obras 
de urbanização realizadas com recursos públicos. Sob o aspecto jurídico, 
no entanto, providências para legitimição da posse de moradores de áreas 
ocupadas irregularmente eram completamente ignoradas.

Duas cidades, cujas características de irregularidade fundiária eram 
marcantes por distintos fatores, propuseram as primeiras saídas jurídicas 
para população dessas áreas: Belo Horizonte, capital mineira planejada, 
cuja construção ainda no século XIX ocorrera concomitantemente à fixação 
irregular de seus pobres no espaço urbano; e Recife, capital pernambucana 
com significativa incidência de irregularidade urbana em todo seu território 
construída em séculos de urbanização.

O caso belo-horizontino aproveitou a revisão da norma federal de 
parcelamento do solo, com a promulgação da Lei nº 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979 (BRASIL, 2012e), que introduziu um regime de exceção 
a parâmetros urbanísticos manifestado nas hipóteses do “loteamento se 
destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais 
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de interesse social” 3. A expressão “urbanização específica” – que Fernandes 
(2007, p.40) qualifica de “vaga” – ensejou discussões no campo jurídico 
para aproximar a regra desejada à efetiva realidade da ocupação, uma vez 
que a Lei Municipal de Zoneamento passou a adotar essa expressão, ainda 
sem muita clareza de seus efeitos e objetivos: “Favelas foram consideradas 
como loteamentos, ainda que com características peculiares, justificando a 
sua classificação como áreas de ‘urbanização específica’”. 

Poucos anos mais tarde, em 1983, o Município de Belo Horizonte instituiu 
um programa voltado à regularização fundiária de suas favelas por meio de 
uma abordagem jurídica, urbanística e social. Nos dizeres de Fernandes, a 
fórmula era original. 

E de fato era. 

Compreendia adotar a estrutura legislativa do zoneamento para demarcar 
territórios “especiais”;, definir regras de urbanísticas e edilícias próprias 
dentro desses mesmos territórios conforme os aspectos peculiares da 
ocupação existente;, tomar decisões nesses territórios em conjunto com a 
população (FERNANDES, 2007, p.40).  

Concomitantemente, na capital pernambucana, a iniciativa de regularização 
não fugiu à lógica do zoneamento especial. Em 1983, a Lei de Uso e 
Ocupação do Solo do município elegeu 27 favelas (dentro de um universo 
de cerca de 300) para oferecer-lhes a possibilidade de integração ao tecido 
urbano por meio de seu zoneamento. Tais áreas foram denominadas de 
Zonas Especiais de Interesse Social (IBAM, 2012).  Alfonsin (2007, p. 83) 
destaca a novidade:

As ZEIS são um instrumento inovador no contexto do planejamento urbano 
brasileiro, pois rompem com a dinâmica segregatória do zoneamento de 
uso tradicional, que, diante da favela, demonstrava toda a sua impotência. 
A instituição de uma área especial de interesse social pressupõe, ainda, uma 
nova postura do planejador urbano, pois tem implícito um reconhecimento 

3. A redação original da lei no caput do Art. 4º e seu inciso II persistem da seguinte forma: “Art. 4º Os 
loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: (...) II - os lotes terão área mínima 
de 125 m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando 
a legislação estadual ou municipal determinar maiores exigências, ou quando o loteamento se destinar 
a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente 
aprovados pelos órgãos públicos competentes; (...)”
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do Poder Público de que a produção da baixa renda é, também, produtora 
e construtora da cidade.

A mesma autora descreveu a apropriação da figura jurídica do zoneamento 
especial como “tática” do Movimento de Reforma Urbana para “combater a 
segregação que o próprio instrumento (zoneamento) gerava” (ALFONSIN, 
2007, p.82).

O reconhecimento da ocupação desconforme com o ordenamento 
territorial para o restante da cidade era o primeiro passo. A mitigação dos 
efeitos da precariedade da ocupação e sua regularização jurídica, no entanto, 
somente seria objeto de tratamento pelo Município de Recife anos mais 
tarde, em 1987, quando foi aprovada na Câmara local a Lei do Programa de 
Reestruturação das Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS). 

Nessa regulamentação, também surgem as figuras das Comissões Mistas de 
Urbanização e Legalização (COMULs). Esses órgãos colegiados, formados 
por integrantes da administração municipal, de assessorias técnicas, 
Organizações Não Governamentais (ONGs) e pela própria população 
beneficiária passariam a definir as regras para cada assentamento 
considerado. Tendo em vista que um conjunto mínimo de regras 
urbanísticas mostrava-se necessário para garantir condições mínimas de 
salubridade e convivência nas áreas de extrema precariedade. 

Daí, o primeiro traço característico que diferenciou as ZEIS, desde sua 
origem, das conhecidas Leis de Anistia. Enquanto essas, por um lado, 
buscavam admitir a irregularidade das construções na cidade, os planos 
específicos para cada ZEIS pretendiam adotar parâmetros diferenciados e 
flexibilizados para o assentamento mitigar sua precariedade urbanística. 
Ou seja, o zoneamento especial – o enquadramento jurídico, portanto – 
encontrava-se intimamente ligado às possibilidades de intervenção física 
(obra de urbanização), quando proposta. Além disso, nas ZEIS faziam-
se necessárias análises da base fundiária do assentamento (o domínio 
da terra onde está localizada a ocupação, a quem pertenceria etc.), uma 
vez que a discussão de posse legítima e propriedade constituíam um 
elemento necessário de avaliação pelas COMULs. Por outro lado, nas 
Leis de Anistia, ao contrário, não se procedia a qualquer regularização da 
titulação do ocupante. Não havia insegurança jurídica da posse do terreno 
para o anistiado. Apenas passava-se a considerar regular a edificação 
anteriormente considerada ilegal. Também no PREZEIS eram previstos 
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os Planos de Urbanização com o papel de constituírem norma urbanística 
para o perímetro de ZEIS a que se vinculam.

Não parece despropositado retornar às considerações dos juristas acerca 
da expressão “urbanização específica”, que inspirara a alternativa legal de 
Belo Horizonte, conforme visto. Nesse sentido, Fernandes (2007, p.40) 
atribui vagueza à expressão. E com a mesma vagueza Silva (2006, p.360) 
discorre sobre as hipóteses de urbanização especial4, aplicáveis nos casos 
de “peculiar atuação urbanística, quer modificando a realidade urbana 
existente, quer criando uma situação urbana nova com finalidade específica”. 
Vagueza porque as hipóteses de urbanização específica ainda estavam 
sendo experimentadas, sendo instrumentalizadas por meio de planos 
específicos. Os planos de urbanização, na conceituação jurídica, não eram 
necessariamente associados às favelas. Imaginava-se sua aplicabilidade em 
planos de renovação urbana, como a adequação arquitetônica de zonas 
antigas para novos usos, por exemplo. Mas dessas noções ainda imprecisas, 
não necessariamente correspondentes às urbanizações de favelas, vale-se 
da lição de Silva, citando Hely Lopes Meirelles, para discutir a noção de 
plano de urbanização do ordenamento brasileiro:

Plano de urbanização, aí, é empregado no sentido amplo, como demonstra 
a doutrina dos autores – ou seja, as atividades ‘criadora de núcleos urbanos 
novos ou reordenadora de cidades ou bairros envelhecidos ou desajustados 
de suas destinações são objeto dos planos de urbanização, reurbanização, 
de remembramento, de renovação urbana, que em última análise, traduzem 
a mesma idéia de melhoramento urbanístico’”( MEIRELLES apud, SILVA 
2006, p.384)

Desse modo, a figura jurídica do plano de urbanização serviu perfeitamente 
à operacionalização da regularização fundiária nas ZEIS. Sendo que, o 
mesmo instrumento redefinia o parcelamento do solo, identificando as áreas 
de uso privativo de lotes ou unidades autônomas e as áreas públicas, bem 
como as restrições urbanísticas e edilícias possíveis de serem cumpridas. 

4. Silva (2006) faz alusão ao conceito importado de Gaston Bardet, de “urbanificação”, não utilizado ou 
difundido entre os urbanistas brasileiros.
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Para alguns doutrinadores, dentre os quais Saule Júnior, (2004, p.372), os 
planos das ZEIS deveriam abordar as seguintes questões:

•	 origem dos recursos para realização das intervenções;

•	 projetos das intervenções;

•	 diagnóstico físico-ambiental e fundiário;

•	 instrumentos para titulação dos moradores;

•	 possibilidades de remembramento dos lotes;

•	 definição de áreas para implantação de equipamentos públicos;

•	 equacionamento de situações de risco etc.

Nos anos 80, vários municípios já apresentavam um debate político intenso 
acerca da regularização dos assentamentos, sendo significativa a atuação 
de movimentos de moradia e reforma urbana. E em Santo André não foi 
diferente.

Trazidas essas considerações ao âmbito municipal, percebe-se que a 
irregularidade fundiária na cidade de Santo André não se diferenciava 
muito dos demais municípios da Região Metropolitana em que se 
situa. Considerados os dados do Censo de 2010, foram identificados 56 
aglomerações subnormais no município. Seriam 85.568 habitantes (em 
menos de 24 mil domicílios) dentro um total de 675 mil habitantes. De 
acordo com o IBGE, corresponderia a menos de 13% da população. O 
número é inferior aos cerca de 20% da população de São Bernardo do 
Campo ou de Mauá, também integrantes do chamado ABC Paulista. 
Ainda adotando-se os números do Censo de 2010 do IBGE, chegam-se aos 
seguintes percentuais aproximados de população moradora de favela: São 
Paulo, 11,5%; Campinas, 14%; Rio de Janeiro, 22%; Recife, 23%; Salvador, 
33%, Porto Alegre, 14% e Curitiba, 9% (IBGE, 2012). 

Fora das maiores cidades, ainda pelos dados do IBGE, a irregularidade 
diminui, permitindo que a média nacional seja de cerca de 6% de sua 
população residente em favelas (sendo a irregularidade fundiária um 
elemento intrínseco). Considere-se, também, que tais percentuais sobem 
se abarcadas todas as modalidades de irregularidade não apontadas pelo 
IBGE.
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De qualquer forma, percebe-se que Santo André não se constitui exemplo 
de situação de extrema irregularidade para uma região metropolitana, ainda 
que faça parte de um problema crônico de todos os maiores conglomerados 
urbanos do país. Verifica-se, no entanto, que a adoção de critério mais 
rigoroso de classificação faz crescer o número de 56 aglomerados 
subnormais fornecido pelo IBGE para 150 contablizados pela contagem 
do próprio Município, aproximando-se a população desses assentamentos 
a 20% da população municipal. Dados que tornam impossível negar a 
relevância do tema a qualquer política pública de ordenamento territorial.

2. A construção de uma política municipal de regularização fundiária

Os dados do Plano Municipal de Habitação (PMH) de 2006 apontavam 
quase 29 mil domicílios andreenses em assentamentos irregulares, ou seja, 
favelas ou loteamentos irregulares, considerando-se o Cadastro Municipal. 
Desses, cerca de 8 mil domicílios foram considerados “não consolidáveis” e 
as famílias seriam removidas para novas moradias a serem implantadas com 
recursos públicos. Decorreriam de situações de risco, adequações de projetos 
de urbanização, desadensamento etc. Infere-se, a partir disso, a inexorável 
necessidade de que o restante dos domicílios, 21mil, portanto, permaneceria 
nos locais onde foram erigidos. Além disso, manutenção no local, como parte 
de sua integração ao tecido urbano, sua recepção no estoque habitacional 
formal e no acesso aos serviços públicos e mecanismos de crédito imobiliário 
não ocorreria por outro meio que não sua regularização fundiária.

Antes da aferição dos dados mais detalhados resultantes do PMH de 2006, 
o Município já tinha conhecimento de que a ocupação irregular de seu 
território ultrapassava as estatísticas do IBGE. A partir de 1991, o Município 
regulamentou pela prmeira vez as Áreas Especiais de Interesse Social 
(AEIS), seguindo um modelo jurídico ainda em fase de experimentação 
por outros municípios do país, especialmente pelos seus precursores: Belo 
Horizonte e Recife. 

Com o início da gestão do prefeito Celso Daniel, em 1989, a cidade, 
inspirada nos modelos das ZEIS, COMULs e Planos de Urbanização, 
em franca profusão em experiências pontuais pelo território nacional, 
iniciou a elaboração de sua primeira lei para regularização fundiária de 
assentamentos irregulares.
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Os instrumentos foram adotados, diferenciando-se apenas pelo nome (a 
zona especial era denominada área especial), com a promulgação da Lei 
nº 6.864, de 20 de dezembro de 1991 (SANTO ANDRÉ, 2012a) que previa 
as modalidades AEIS 1, AEIS 2 e AEIS 3, a saber, respectivamente: favelas, 
loteamentos irregulares ou clandestinos e áreas vazias – constitutivas de 
parcelamentos novos do solo para moradia acessível aos mais pobres. 

A forma de titulação das áreas públicas municipais era a Concessão de 
Direito Real de Uso (CDRU), genericamente tratada para autorizar direitos 
reais sobre áreas públicas, mas ainda não era o direito à propriedade. 
A CDRU era onerosa para o morador. A onerosidade consistia em 
remuneração mensal, para o prazo determinado e baixo comprometimento 
da renda familiar, como forma de captura do investimento público em 
melhoramentos ambientais e urbanísticos realizados no local. Os recursos 
auferidos com a onerosidade da CDRU eram destinados ao Fundo 
Municipal de Habitação, que lhes destinava majoritariamente no apoio à 
produção de novas moradias populares. 

Nas áreas particulares, não se titulava os moradores, uma vez que o 
Município não era o proprietário da área onde estava o assentamento, 
entretanto, a regularização tinha seu papel. Com o tempo, consolidar-se-ia a 
seguinte prática: feita a análise de conivência ou desídia de seu proprietário 
e constatadas as condições de obter-se judicilamente a declaração de 
usucapião ou a outorga de escritura do imóvel, o Município realizava a 
regularização do parcelamento do solo, conforme implantação existente, 
e executava obras de infraestrutura nos casos de posse não contestada 
por proprietários originais dos terrenos (que representava a maioria das 
ocupações em áreas privadas). Para fins de cadastro fiscal, não se alterava 
o nome do responsável, mas a gleba (geralmente um terreno ou poucos 
terrenos) era formalmente parcelada, dando origem a dezenas (ou centenas 
de terrenos), conforme as moradias existentes de fato.

Na verdade, a implementação das AEIS no município, foram o modelo 
legal, embora não contasse com precedentes significativos ou debates 
consolidados sobre a metodologia de utilização. Mesmo a estrutura 
burocrática do Município, tanto aquela montada para seu programa 
de regularização fundiária quanto aquela preexistente para aprovação 
de loteamentos formais, experimentava instrumentos jurídicos 
completamente novos. Se era verdade que Recife e Belo Horizonte haviam 
sido pioneiras no uso das ZEIS, também era verdade que os resultados 
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obtidos eram pouco significantes sob o ponto de vista da escala assumida 
pelos processos de regularização. Contudo, é inegável a conquista política 
enquanto reconhecimento de verdadeiro direito à moradia em ocupações 
habitualmente tratadas como ilegais.5 O mesmo logo foi sentido no caso 
andreense, as AEIS logo serviram para tirar da obscuridade jurídica dos 
instrumentos oficiais de planejamento do município os assentamentos 
irregulares.

No tocante à aplicação do instrumento, havia uma desconfiança inicial por 
parte de alguns servidores da administração. O instrumento ora era tratado 
como uma anistia, ora era minimizado enquanto zoneamento, sendo que 
alguns entendiam que não se tratava de instrumento hábil a revogar as 
disposições de outras leis de parcelamento, uso e ocupação do solo. Era o caso 
do Jardim Sorocaba, cujo processo de regularização concluído, demorou a 
ser admitido pelos órgãos oficiais de planejamento do município como um 
zoneamento especial e sujeito a regras facilitadas para novas aprovações. Essa 
oposição decorria do fato dos planos de urbanização serem mais flexíveis 
do que as posturas municipais estabelecidas em lei. Dessa forma, de pouco 
adiantava o zoneamento especial gravando a área como AEIS se as posturas 
municipais do Código de Obras e da Lei municipal de Uso e Ocupação do 
Solo fossem mantidas. Assim, o plano de urbanização era a forma como a 
cidade passava a definir o parcelamento nas porções territoriais definidas 
como AEIS. Além disso, no modelo andreense, ao fixar posturas e regras 
construtivas, constituía-se, na prática, o próprio código de obras e lei de 
uso e ocupação do solo nesses territórios. Como o plano era aprovado 
por decreto (conforme previsão da lei municipal), o principal argumento 
burocrático para não afastar as regras do zoneamento geral da cidade era a 
hierarquia de normas. Entretanto, também o decreto não poderia derrogar 
as disposições de lei, mesmo nessas porções da cidade.

De acordo com a Lei de AEIS, tudo era tratado no mesmo instrumento 
(plano), que era formado por uma série de prescrições enumeradas de uso 
e ocupação do solo, planta do parcelamento consolidado (ou consolidável) 
da AEIS e um memorial descritivo das áreas particulares (lotes) e eventuais 
áreas públicas, caso houvesse. Tudo era assinado e rubricado por todos 
os integrantes da COMUL, que após rodadas de discussões, chegavam a 
acordos sobre parcelamento, uso e ocupação do solo. Desse modo, o plano 

5. Ver Denaldi (2003); Recife (2001); Botler; Diniz (1993); Marinho (1997).
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de urbanização era esse conjunto de elementos, que, por sua vez, recebia a 
aprovação municipal, por meio de decreto do Executivo.

Com o tempo, a estrutura administrativa do município passou a reconhecer, 
por meio de interpretação jurídica, que o parcelamento, uso e ocupação do 
solo nas AEIS, eram, por delegação da lei específica, matéria do plano de 
urbanização de cada área, aprovado por decreto municipal. 

Outro aspecto recorrente na implementação da política municipal de 
Santo André eram os frequentes casos que o tratamento das modalidades 
de AEIS pouco se diferenciava entre as favelas e os loteamentos. Não foi à 
toa que um dos elementos na revisão da Lei Municipal de AEIS em 2001 
foi a unificação das modalidades de assentamentos já ocupados para uma 
só categoria, AEIS A.

Nos dez anos que antecederam a revisão das AEIS em 2001, foram intensas 
as experimentações, concentradas, sobretudo, na estrutura administrativa 
municipal. Quando questões extrapolavam a aprovação do parcelamento 
pela prefeitura, eram simplesmente judicializadas, sem que o próprio 
município contasse com a preparação específica de sua Procuradoria para 
questões desse tipo. Em especial, as questões registrárias eram levadas 
ao Judiciário, havendo pouca relação direta da prefeitura com os oficiais 
competentes (no caso andreense, eram 2 oficiais de registro de imóveis, 
havendo títulos registrados em cartórios nas comarcas de São Bernardo do 
Campo e da capital paulista).

A revisão de procedimentos internos, tais como o tratamento das 
comunidades e de suas expectativas dentro de um processo de regularização, 
também foram aprendizados. De certa maneira, todos os profissionais que 
passaram pela estrutura administrativa competente para regularização 
fundiária do município tomaram conhecimento de assuntos jurídicos 
jamais discutidos nas escolas de Direito. A tutela de bens públicos, a falta de 
registro dessas áreas, problemas atinentes à desafetação de bens públicos de 
municípios paulistas e ocupados6, a proibição de usucapir áreas públicas, as 
incipientes experimentações no campo da concessão de áreas públicas para 

6. A Constituição Paulista, de 1989, em seu Art. 180, estabelecia a impossibilidade de os municípios 
estaduais procederem à desafetação de áreas destinadas a um determinado uso público (se a área 
era destinada originalmente a um parque, por exemplo, ainda que jamais implantado e ocupado 
por favela desde sua origem, não poderia ter oficialmente reconhecida sua destinação habitacional, 
uma vez que vinculado – afetado – a um parque). Tal entendimento era confirmado pelo Tribunal 
de Justiça Estadual, pela competência legislativa constitucionalmente prevista aos estados-membros 
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fins habitacionais7; enfim, todas as discussões traziam desafios jurídicos, 
a demandarem intenso aprendizado para o Departamento de Habitação, 
que precisou especializar-se e criar uma Encarregatura de Regularização 
Urbanística e Fundiária – organismo que funcionava em paralelo à estrutura 
da Procuradoria do Município, mais tarde chamada a apropriar-se do tema.

Com a promulgação, do Estatuto da Cidade, lei federal que disciplina a 
política urbana nacionalmente, a esfera municipal tentou adaptar-se aos 
novos instrumentos propostos.

Deveras, a lei municipal de AEIS de 1991 sequer havia aproveitado as 
flexibilizações introduzidas na Lei Federal de Parcelamento do Solo, em 1999 
(BRASIL, 2012g), quando foram dispensadas exigências de lote mínimo, 
por exemplo. A referida lei centrava-se apenas na noção de urbanização 
específica e plano de urbanização, previstos na redação original da Lei 
Federal de Parcelamento de 1979.

Em 2001, além da flexibilização da Lei de Parcelamento, surgiram novas 
formas de outorga de uso do bem público (titulação): Concessão Especial de 
Uso para Fins de Moradia (CUEM) e direito de superfície. Além disso, era 
prevista a usucapião coletiva. A regularização fundiária de assentamentos 
irregulares tornara-se não somente instrumento de política urbana, mas 
também adentrara a agenda nacional dessa mesma política, ao tornar-se 
uma de suas diretrizes.

Tais adaptações foram realizadas na revisão da legislação municipal, 
que cuidou de revogar a lei anterior e prescrever novos caminhos para a 
regularização. Aspectos operacionais foram assegurados na lei nova - Lei 
nº 8.300, de 19 de dezembro de 2001(SANTO ANDRÉ, 2012b), eliminando 
quaisquer questionamentos acerca da estrutura administrativa quanto 
à legalidade da política de regularização ou da expressa regulamentação 
dos territórios dos assentamentos por meio de planos de urbanização 
aprovados por decreto, ou seja, a expressa delegação por lei de parâmetros 
urbanísticos e edilícios de cada assentamento por decreto. 

para matérias urbanísticas. Essa posição somente foi adequada posteriormente, em 2005, por meio de 
Emenda Constitucional. (SÃO PAULO, 2012a).
7. As concessões de direito real de uso (CDRU), por definição do Decreto-Lei nº 271, de 28 de fevereiro 
de 1967, por definição deveriam ter prazo. A solução adotada era dar a CDRU ao morador, pelo prazo 
de 99 anos. Esse entendimento somente foi revisto nas CDRUs mais recentes, após a edição da última 
Lei de Regularização Fundiária, em 2006 (BRASIL, 2012b).
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Com a alteração do regime jurídico municipal de regularização fundiária, 
o Município também passou a estreitar suas práticas de regularização 
fundiária junto aos serviços de registro de imóveis. Passou a pensar melhor 
e a antecipar as estratégias de regularização de acordo com a informação 
acervada nos cartórios. Com efeito, eram os cartórios que, de acordo com 
o sistema jurídico brasileiro de tutela de propriedade imobiliária, eram 
os depositários oficiais de toda informação atinente ao titular da terra, 
o “dono” da área. E muitas vezes, os dados nos cadastros tributários da 
prefeitura não coincidiam com a informação cartorial. Era o exemplo 
lamentável da Favela Sacadura Cabral, onde as obras de reurbanização do 
assentamento haviam conduzido a melhoras substanciais das condições de 
ocupação. Mas, do ponto de vista registrário, era de difícil regularização 
fundiária. 

Enquanto nas favelas, maior parte da população sentia-se mais tranquilizada 
quando signatária de um contrato de CDRU com o município, nos 
loteamentos irregulares, a escritura almejada não era obtida somente com 
processos municipais de regularização, dependia de outros elementos: 
registro prévio em cartório e particularização do lote ocupado, que 
passariam a ser temas tratados no programa municipal de regularização 
junto aos oficiais competentes.

Com a melhor análise dos dados cartoriais, o acervo do registro imobiliário 
das áreas públicas também se mostrou insatisfatório. O registro dos 
títulos outorgados pelo Município não eram tranquilamente aceitos pelos 
cartórios. 

O resultado disso era que, uma vez regularizada a área, a troca do 
beneficiário formalmente reconhecido como concessionário pelo 
Município careceria de nova contratação junto a este. Ou seja, além da 
demanda de regularização das áreas, a política municipal criou para si uma 
nova tarefa: transformar-se no depositário formal das negociações havidas 
em assentamentos regularizados, um verdadeiro “cartório” paralelo aos 
dois cartórios imobiliários que acervavam o patrimônio imobiliário da 
cidade formal. 

E a dinâmica do mercado imobiliário das áreas regularizadas era imensa. 
Os processos começaram a entrar às centenas, forçando o Município a 
estabelecer posteriormente procedimentos simplificados.

Considerando que a lei não estabelecia qualquer trâmite sobre essa 
nova demanda, o Município funcionava tal qual um tabelionato para 
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essas negociações, fazendo a avaliação sobre os ganhos dos potenciais 
moradores (que deveriam ser de baixa renda para poderem habitar uma 
AEIS) e tramitavam por todas as formalidades para assinatura de um termo 
administrativo (como qualquer outro que o prefeito assinasse).

Além disso, o município cobrava preços públicos pelas áreas concedidas 
de acordo com critérios de investimentos realizados e possibilidade de 
pagamento ou isenção de moradores, fato que gerou uma demanda de 
grande escala por análise de pedidos de isenção a qual não havia sido 
prevista inicialmente. 

Após 2001, com a criação da CUEM em âmbito federal, o Município passou 
a também discutir a implementação da outorga do uso via CUEM gratuita 
no lugar da já consolidada CDRU onerosa, adotada até então.  Parte dessa 
discussão passava pela inegável arrecadação de recursos pela CDRU, os 
quais eram destinados integralmente ao Fundo Municipal de Habitação 
que, por sua vez, redundava melhorias em outros assentamentos. 

Outro aspecto importante a destacar-se é o fato de, após mais de 10 anos 
de implementação da regularização das primeiras AEIS e seus planos de 
urbanização, começavam a aparecer questionamentos jurídicos atinentes a 
reformas e ampliações de edificações existentes nas AEIS. Não há dúvidas 
que isso configurava o maior êxito possível de um processo de regularização, 
a plena introdução de moradores de áreas como o já citado Jardim Sorocaba, 
na formalidade – primeira área regularizada e registrada do município. 
Apareciam os primeiros processos administrativos de aprovação de obras 
particulares nas AEIS, fulcrados nos planos de urbanização. Tratava-se 
de expedientes não mais a cargo de um setor responsável pelas favelas (o 
Departamento de Habitação), mas de setores da prefeitura habituados à 
formalidade (Departamento de Controle Urbano ou o Departamento de 
Planejamento Urbano).  

Tais questionamentos no tocante aos procedimentos e à promulgação de 
um novo Plano Diretor para o município contribuiu para a revisão da lei 
municipal de regularização fundiária. Em 2006, foi promulgada a Lei 8.869 
de 18 de julho de 2006 (SANTO ANDRÉ, 2012c), que estabelecia nova 
política de regularização fundiária municipal. Entre suas disposições, criava 
uma modalidade de ocupação específica para localizações mananciais 
e manteve a categoria única para favelas e loteamentos. Mas o principal 
elemento distintivo, sem dúvida, eram os aspectos operacionais inovadores 
para regularização das edificações, conjuntamente ao parcelamento do 
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solo, assim como os aspectos de tributação e de aprovação de reformas e 
ampliações. Também liquidava alguns questionamentos jurídicos sobre o 
tempo determinado de concessão em áreas públicas.

Nessa mesma linha, as alterações introduzidas para as ZEIS ocupadas 
na última alteração legislativa de 2008 - Lei nº 9.066, de 4 de julho de 
2008 (SANTO ANDRÉ, 2012d), que facilitavam a adoção de dados dos 
assentamentos pelos cadastros fiscais do município e seus órgãos de 
aprovação. Em verdade, tal alteração dirigia-se muito mais ao atendimento 
de demandas de empreendedores de habitação popular, que propriamente 
uma revisão da legislação da política de regularização fundiária municipal.

3. Aspectos da irregularidade fundiária: constatações a partir da realidade 
do município

Tal como outros municípios brasileiros que precisaram desenvolver 
suas políticas públicas de regularização fundiária, Santo André também 
encontrou obstáculos. Alguns problemas eram internos à estrutura 
administrativa do município, que precisou ser adaptada para mitigar a 
clara segregação de tratamento dos serviços públicos municipais para a 
cidade formal e a cidade informal. Além disso, havia entraves de difícil 
superação por parte das autoridades municipais por envolverem serviços 
regulados por outros entes federativos, como se verifica no caso dos 
registros de imóveis ou das autoridades metropolitanas. Outros empecilhos 
encontravam-se na forte relutância para aceitação do caráter permanente 
das favelas e de sua paulatina inserção no zoneamento formal perante às 
normas ambientais. Mas todos esses entraves estão intimamente ligados 
ao principal aspecto da irregularidade fundiária: a construção histórica do 
espaço urbano das metrópoles brasileiras jamais contemplou o direito à 
cidade para os mais pobres.

Até 2009, quando foi editada lei estadual para o manancial do Reservatório 
Billings, responsável pelo abastecimento da região sul da metrópole 
paulistana, o Município não tinha instrumentos jurídicos para trazer à 
legalidade ocupações tão precárias estabelecidas nas áreas ambientalmente 
mais sensíveis e tuteladas por rígidas regras estaduais de preservação 
ambiental. Ou seja, ainda que promovesse melhorias das condições 
de salubridade (com obras de saneamento, como efetivamente foram 
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realizadas), juridicamente a parcela do território municipal abarcado pela 
restrição ambiental estadual ainda era uma incógnita do ponto de vista 
da possibilidade de regularização – antes da promulgação da Lei estadual 
13.579, de 13 de julho de 2009 (SÃO PAULO, 2012b).

Conforme já tratado em outras oportunidades em outros capítulos desse 
livro, o território andreense foi dividido em um macrozoneamento bastante 
simples e eficiente: a Macrozona Urbana e a Macrozona de Proteção 
Ambiental. A segunda coincidia com a abrangência, dentro do território 
municipal, da Área de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRM), que 
nada mais era do que uma restrição ambiental de salvaguarda de recursos 
hídricos da Região Metropolitana a partir dos anos 70, implicando rígidas 
restrições de ocupação do solo. Como esses parâmetros não eram fixados 
na norma municipal, mas apenas na estadual, o Município direcionou suas 
iniciativas de regularização fundiária aos assentamentos sobre os quais 
teria efetivas possibilidades de gestão e de legalização, aguardando-se a 
conclusão da revisão da legislação estadual que se encontrava em curso. O 
território privilegiado pela política de regularização fundiária, portanto, foi 
a Macrozona Urbana.

Daí se denota um primeiro aspecto da irregularidade fundiária: a influência 
dos arranjos federativos na definição daquilo que é possível regularizar ou 
até onde o processo de regularização pode chegar. 

No caso andreense, a restrição ambiental imposta na regra estadual para 
toda a região metropolitana de São Paulo condicionava (e ainda condiciona) 
o uso e ocupação do solo nessas áreas. Não existia alternativa que não 
implicasse na concordância de políticas públicas de regularização fundiária 
dos dois entes federativos (Estado e Município). Em áreas adquiridas pelo 
município da extinta Rede Ferroviária Federal (RFFSA), como a Vila de 
Paranapiacaba, esse arranjo federativo era ainda mais complexo por exigir 
a coincidência de interesses do município (como agente regularizador), do 
Estado, como autoridade ambiental a disciplinar o uso e da União, como 
alienante da área de propriedade de sua extinta companhia ferroviária. Tais 
exemplos ilustram a identificação inicial daquilo que é possível regularizar. 

O limite da atuação municipal pode ser aferido por outros exemplos. Mesmo 
concentrando seus esforços fora da área de mananciais, a experiência 
andreense deparou-se (ora com articulação, ora com enfrentamento) com 
autoridades estaduais. O enfrentamento decorria das exigências cartorias 
para conclusão dos processos de regularização dos assentamentos. Na maior 



311

parte dos casos, as áreas encontravam-se sob a circunscrição do 1º Oficial 
de Registro de Imóveis, que insistia na aplicação das anuências e aprovações 
necessárias para o registro de qualquer parcelamento do solo formal. E as 
regras para registro, além das leis federais, eram detalhadas por normas 
da Corregedoria Geral de justiça do Estado de São Paulo, órgão vinculado 
ao Poder Judiciário estadual. Entre elas, a necessidade de aprovação do 
assentamento (mesmo se tratando de regularização fundiária de favela) 
pelo Grupo de Análise e Aprovação de Empreendimentos Habitacionais 
(GRAPROHAB), colegiado estadual sem qualquer instrumento legal 
permissivo para aprovação da regularização fundiária até 2007, quando 
finalmente, por meio de decreto estadual, passou a dispensar a análise de 
tais casos. O conflito na aplicação das leis urbanísticas, reconhecedoras 
da necessidade de regularização, decorria da completa ausência de 
instrumentos normativos e posicionamentos oficiais estaduais para o tema, 
além de lacunas diferenciadas de orientação apontada pelos cartórios. Esse 
conflito levou a conclusão dos processos, novamente, à esfera judicial. Mas 
desta vez, sob a forma de pedidos de registro de parcelamento do solo, 
que, em rigor, seriam procedimentos administrativos apesar de tramitados 
perante o juiz corregedor de cartórios da Comarca de Santo André. Ou seja, 
a política municipal de regularização não conseguia chegar até o registro de 
imóveis.

Seguindo-se a análise, tem-se que a Macrozona Urbana, além de contar com 
mais infraestrutura instalada, concentrava a maior parte dos assentamentos 
andreenses. Eram 129 (de um total de 150), nos quais residia a maior 
parte da população demandatária de legitimação de direitos de posse. 
Desses assentamentos, 126 áreas foram identificadas como passíveis de 
consolidação urbanística. Disso, infere-se a primeira premissa adotada na 
implementação da regularização fundiária em Santo André: possibilidade 
de condições potenciais ou concretas de consolidação urbanística do 
território ocupado.

Diferentemente do apregoado por juristas, os processos de regularização 
fundiária adotada por Santo André não contemplaram todo e qualquer 
direito à moradia reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro em 
razão do tempo decorrido. Diante do gigantismo dos números em face da 
estrutura institucional foi feita a escolha (política), à época, de regularizar os 
terrenos consolidáveis (sobretudo, sem risco à vida e sem judicialização de 
despejos). E isso já fornecia um universo de atuação bastante significativo 
(voltemos aos 21 mil domicílios que apresentavam essas condições). Mas é 
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importante destacar que antes do processo de regularização propriamente 
dito, o reconhecimento da posse nas favelas operava-se de fato pelo 
cadastramento das famílias realizado pelo Município, ainda que disso não 
resultasse qualquer título ou expresso reconhecimento de direitos reais ou 
possessórios. Havia uma demanda conhecida, portanto. Ainda que nem 
toda ela fosse receber o título (concessão de uso, por exemplo). 

Esse diferencial de vinculação entre a regularização fundiária e a 
consolidação urbanística do assentamento não pode ser considerado 
uma regra generalizada para outras políticas municipais. Condições de 
salubridade das moradias eram incorporadas ao processo de regularização 
e muitas vezes resolvidos caso a caso, combinando-se outros programas 
municipais de assistência técnica e financiamento de material de construção. 
Também eram definidos coletivamente verdadeiros “códigos de postura” 
(contemplados nos Planos de Urbanização), construídos com cada 
comunidade (nas COMULs). Isso demonstra apenas uma escolha política 
de governo, que privilegiou a qualidade de seus processos em detrimento 
dos resultados quantitativos. Prova disso são os números. Em 2008, após 
quase duas décadas de implementação de sua política de regularização, a 
cidade contabilizava pouco mais de 2.400 lotes regularizados, sendo que 
apenas um terço desse número estava registrado (SANTO ANDRÉ, 2012e).

Posto em perspectiva o programa andreense, os números foram pífios 
se comparados aos resultados (dezenas de milhares) das duas fases do 
Programa de Regularização Fundiária da Cidade de São Paulo (em 2003 
e 2008). E a razão não era somente o tamanho da irregularidade fundiária 
ou dos recursos orçamentários. O programa paulistano de regularização 
fundiária de favelas excluía qualquer adequação urbanística de moradias em 
condições absolutamente insalubres da regularização, reconhecendo-lhes 
apenas o tempo de ocupação e uma expectativa de direito a ser exercido em 
outro local. Os processos de regularização paulistanos não foram concebidos 
para resolução de problemas urbanísticos, mas meramente para casos 
de entraves jurídicos (excetuados programas específicos de loteamentos 
irregulares, grandes favelas e áreas de mananciais). Outra comparação pode 
ser feita no mesmo estado de São Paulo com o programa de regularização 
fundiária de terrenos púbicos federais, como o que aconteceu na Favela 
Conceiçãozinha, no Guarujá que teve titulados todos seus moradores 
pela Secretaria do Patrimônio da União, ainda que pendentes várias das 
melhorias urbanísticas da área ou mesmo a possibilidade de ampliação do 
Porto de Santos. 
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A vinculação entre regularização (documentação jurídica da posse) e 
obras (de cunho urbanístico) não pode ser tomada como regra geral dos 
programas de regularização, mas dessa comparação é possível estabelecer 
seu aspecto mais representativo, a nosso ver, do ponto de vista político: 
em todos os casos os programas de regularização reconheceram direitos 
possessórios dos moradores. Em Santo André, combinava-se a titulação de 
moradores de áreas consolidáveis com o cadastro das demais famílias. Em 
São Paulo, como não havia o cadastramento completo de toda a população 
residente nas favelas, o processo de regularização encarregava-se da 
titulação das moradias consolidáveis e uma declaração de reconhecimento 
de tempo de ocupação para as moradias não consolidáveis (ainda que a 
regularização não implicasse na retirada da família naquela oportunidade). 
No Guarujá, optou-se pela titulação da posse da família, fosse ela mantida 
ou alocada em outro ponto.     

Outro aspecto recorrente da irregularidade fundiária, a complexa e 
intrincada reconstituição de uma base fundiária, pôde ser conhecido pelo 
Município na regularização de seus assentamentos. Esse aspecto pode 
ser amplamente generalizado nas experiências por todo o país e abrange 
dois elementos ora destacados principais: sobre qual ou quais imóveis está 
implantado o assentamento e a quem pertence(m). 

Para ilustrar isso, reconstitui-se, sucintamente, a formação da área urbana 
(Macrozona Urbana) de Santo André até 2007. Contabilizavam-se, até então, 
mais de 300 loteamentos, desmembramentos, arruamentos e condomínios, 
todos aprovados regularmente (SANTOS, 2009, p.35). Eles são os principais 
responsáveis pela configuração de seu tecido urbano formal da cidade, com 
a definição dos lotes, mas, sobretudo, com a definição dos limites de áreas 
públicas ocupadas e objeto de regularização fundiária. À medida que a 
cidade foi sendo projetada, aprovada e construída dentro daquilo que hoje 
se considera sua Macrozona Urbana, foram surgindo também os atuais 129 
assentamentos irregulares dessa porção territorial. Como em tantas outras 
cidades brasileiras, Santo André viu a alteração de seu ambiente rural para 
um meio eminentemente urbano pelo expediente do parcelamento do 
solo urbano, repartindo a terra para usos privativos ou públicos. Ou seja, 
as glebas rurais davam lugar a uma multiplicidade de áreas particulares 
alienáveis (lotes) e a reservas de áreas públicas, as quais se destinariam aos 
mais diversos usos para o adequado funcionamento da cidade (praças, 
parques, escolas, hospitais, avenidas etc.).
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Como em qualquer outra cidade do país, as informações cartoriais em 
Santo André apresentavam poucos elementos gráficos (plantas, croquis 
etc.). Muitas vezes havia imprecisão dos desenhos, laconismos de descrição 
de confrontações e das dimensões. O georrefereciamento sequer era uma 
realidade possível no período de maior crescimento da cidade. 

Percebe-se, portanto, não se tratar somente de identificar somente quem 
era o dono da área. Primeiro, era necessário sobrepor as informações da 
ocupação existente aos parcos dados obtidos junto aos cartórios, para saber 
se a área encontrava-se adstrita aos limites dos espaços públicos. 

Nessa distinção de destinação do espaço a um proprietário particular ou ao 
Poder Público local, encontrava-se a primeira constância na irregularidade 
decorrente do parcelamento formal do solo. Dos 129 assentamentos 
precários analisados, somente 30 áreas encontravam-se sob domínio 
privado. Tratavam-se de áreas de propriedade de adquirentes de lotes ou 
ainda pertencentes aos loteadores originais. Desses, 11 correspondiam 
a loteamentos irregulares implantados com alguma conivência de seu 
proprietário original (SANTOS, 2009, p. 37). Ou seja, eram áreas que, de 
alguma forma, haviam passado por negociações jurídicas informais entre 
proprietário e moradores e cuja implantação nunca contou com anuência 
de autoridades municipais, mas diferiam daquilo que alguns juristas 
chamavam de loteamentos clandestinos (que era a implantação das casas 
sem qualquer conhecimento do proprietário).

Nos demais casos de assentamentos em áreas particulares, a ocupação 
espontânea era agravada pela desídia de seus proprietários (garantidos por 
decisões judiciais de despejo, como no caso da favela Vila Esperança, ou em 
meio a disputas sucessórias, como no caso da Vista Alegre).

Ocupações situadas em áreas particulares poderiam ensejar, com o passar 
do tempo, a declaração de usucapião. Sua judicialização era frequentemente 
assessorada pelo Município, incapaz de atender ao tamanho da demanda. 
No campo urbanístico, os assentamentos cuja análise jurídica não 
concluísse pela possibilidade de usucapião (por contestação de posse 
pelo proprietário, por exemplo) afastava investimentos públicos. Nesses 
casos, questões de saúde pública eram enfrentadas, com o aval dos 
tribunais, levando-se, por exemplo, abastecimento de água à população 
desses assentamentos. Contudo, a infraestrutura com a pavimentação de 
ruas, drenagem, implantação creches e postos de saúde requeria mínima 
anuência dos proprietários, quem quer que fossem. Muitos deles, ávidos 
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em obter alguma recompensa pecuniária por parte do Município referente 
às parcelas de terra ocupada por favelas por meio de expedientes jurídicos 
da desapropriação indireta ou desapossamento administrativo. 

Enquanto isso, os assentamentos precários localizados em áreas públicas, 
ou espraiados conjugadamente em áreas públicas e particulares, totalizavam 
98 ocorrências8.

Apesar dessa divisão entre a titularidade das áreas públicas e privadas, a 
política municipal de regularização não concentrou esforços na regularização 
de áreas em somente um tipo de titularidade. Ainda que investimentos 
em obras atendessem a uma priorização dos projetos de urbanização, a 
regularização de áreas privadas poderia receber melhoramentos, com a 
implantação de infraestrutura básica (sobretudo obras de saneamento) 
além de ser orientada técnica e juridicamente pelo Município.

A análise da base fundiária das áreas de titularidade privada também 
diferencia-se por implicar em uma série de situações muito específicas, 
ocorridas em cada caso, o que dificultaria agrupá-las conforme suas 
características. Poderiam ser citados problemas sucessórios (como no caso 
da favela Vista Alegre), tal como morosidade na tutela das áreas decorrente 
de disputas judiciais (como no caso das favelas São Bernardo e Vila 
Esperança) ou meramente uma ilegalidade do proprietário, que reparcelando 
irregularmente lotes legalmente aprovados, poderia maximizar o número 
de lotes em um mesmo espaço (casos como dos loteamentos irregulares 
Nova Progresso, Zambese, Mombaça, entre tantos outros). 

O assentamento Nova Progresso é típico dessa situação. Foi implantado 
de fato sobre duas quadras e três ruas projetadas de um loteamento maior, 
regularmente aprovado pelo Município – denominado Parque Gerassi – e 
registrado em cartório. Com o registro, as áreas do loteamento tidas como 
públicas passavam automaticamente à titularidade do município.  

O restante do Parque Gerassi foi implantado conforme a aprovação 
municipal. Mas na a parcela onde estava o assentamento Nova Progresso, 
o reparcelamento efetuado acarretou no maior aproveitamento possível 
para lotes (com redução de áreas públicas), com inegável vantagem ao 
loteador irregular. Onde o loteamento aprovado previa amplas ruas, lotes 

8. Dentre as 129 áreas analisadas um único assentamento possuía titularidade desconhecida pela 
municipalidade.
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maiores e distanciamento suficiente de córrego existente e a construção de 
uma avenida marginal, foram implantados 130 moradias (mais do que o 
triplo do número de lotes originalmente aprovado para as duas quadras 
ocupadas do loteamento Parque Gerassi). Tais lotes foram prontamente 
alienados por meio de instrumentos particulares com firma reconhecida 
(tratados equivocadamente como escrituras públicas pelos adquirentes). 
Após alienados e quitados, o assentamento foi consolidado, passando a 
apresentar, em poucos anos, infraestrutura completa. A documentação dos 
terrenos, no entanto, não foi resolvida até 2008.  

Como o dado definidor da propriedade da área é o registro cartorial, o 
que valia era o loteamento Parque Gerassi aprovado. Assim, uma mesma 
moradia, por exemplo, poderia apresentar parte da edificação em área 
pública ou outra parte em área privada. As 130 casas do assentamento Nova 
Progresso foram construídas sem qualquer preocupação com o desenho 
original do Parque Gerassi. Contudo, mesmo que os lotes resultantes do 
reparcelamento fossem verificados de fato, juridicamente adotava-se a 
propriedade definida pelo Parque Gerassi. Assim, uma casa poderia ter sua 
cozinha em área aprovada inicialmente como lote (privado) e sua sala em 
área aprovada como rua (pública). 

Na ausência de respostas judiciais para atribuição de responsabilidades 
civis e criminais do loteador, a violência na relação entre adquirentes e 
loteador era recorrente9. 

Enquanto isso, a solução fundiária da cada um dos lotes adquiridos pelas 
dezenas de famílias sujeitava-se a uma intrincada negociação, a passar pela 
desafetação de áreas públicas (sistema viário projetado e não implantado), 
englobamento e destinação de áreas públicas e privadas. Algo que dependia 
também de negociações com o loteador irregular ou sua substituição por 
uma provisão judicial.

De outro lado, a análise da base fundiária das áreas públicas não era mais 
simples. No entanto, permitiam identificação de grupos de situações 
análogas.  Bueno (1994, p.145) já constatara a recorrência na ocupação 
de terrenos municipais oriundos de reservas de loteamentos, os quais, 

9. O Poder Judiciário em casos análogos julgou que a omissão do Município à época levara a tal 
situação de ocupação, Como nos casos dos Loteamentos Val I, II e III, não lhe sendo reconhecida sua 
legitimidade ativa para propositura da ação de responsabilização do proprietário pelo parcelamento 
irregular.
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“geralmente eram vedados à construção pelos códigos legais – beira de 
córregos, áreas de alta declividade, áreas doadas para o sistema de áreas 
verdes e implantação de equipamentos públicos”. 

Significativa parcela das áreas públicas ocupadas já era merecedora de 
cuidado especial do Município quando do recebimento formal das áreas 
pelo expediente da aprovação do parcelamento do solo. Prova disso é fato 
de essas plantas oficiais já informarem a ocorrência de que cursos d’água, 
declividades acentuadas e áreas inundáveis ocorriam em 42 dos 129 
assentamentos precários analisados. O mesmo ocorria com a expectativa 
de ampliação do sistema viário ocorria em frequência similar (SANTOS, 
2009, p. 44). A incidência dessas áreas de preservação nos assentamentos 
existentes é de fato muito superior10. Mas o que se destaca por ora é o fato de 
42 assentamentos já se apresentarem como áreas frágeis do ponto de vista 
ambiental no momento em que se tornavam propriedade do município, 
decorrente da aprovação do loteamento, o que demandaria maior cuidado 
do Poder Público. 

Exemplos disso são os loteamentos formais Jardim Santa Cristina, Jardim 
Samel e Jardim Aclimação, cuja articulação do tecido urbano ocorreu, 
antes de mais nada, pela sua irregularidade urbanística e fundiária nas 
áreas de preservação permanente, resultante da ocupação de acidentes 
geográficos divisores dos loteamentos formais aprovados pelo Município 
(com a formação das favelas Santa Cristina III, Jardim São Bernardo e Vila 
Esperança). A ocupação irregular das favelas Santa Cristina III e Jardim 
São Bernardo, remontam a 1975 (a favela Vila Esperança formou-se a partir 
1987). Já a cronologia de aprovação dos loteamentos regulares é a seguinte: 
Jardim Guarará, na década de 50; Jardim Santa Cristina, na década seguinte 
e o Jardim Aclimação, nos anos 80. O Jardim Samel jamais foi aprovado. 
Infere-se disso que as áreas públicas do último loteamento aprovado, Jardim 
Aclimação, foram recebidas pelo município e destinadas à implantação 
pelo Poder Público de um “jardim” e de uma “avenida” em uma área que, 
à época de sua aprovação, já se encontrava ocupada por moradias há mais 
de 10 anos. Ou seja, às vésperas da criação de sua primeira legislação de 
regularização fundiária de interesse social, o Município oficialmente ainda 

10. Jodas (2011, p.34) informa a incidência de restrições ambientais em 63% dos assentamentos do 
município.
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não “enxergava” a irregularidade e a tratava com a provisoriedade peculiar 
do ordenamento jurídico-urbanístico brasileiro.

Além do caso descrito acima, a localização de assentamentos em regiões 
de divisa de distintos loteamentos, formalmente aprovados (também de 
acordo com as plantas de aprovação), afetava outras 51 áreas no conjunto 
da Macrozona Urbana.  Tratavam-se de espaços reservados para o uso 
público, com as mais distintas finalidades, oriundos distintos loteamentos 
confrontantes. Esse tipo de ocorrência não constitui causa autônoma 
para formação da irregularidade, uma vez que as glebas onde foram 
implantados os loteamentos formais são comumente extremadas por 
acidentes geográficos, especialmente cursos d’água. Situações geográficas 
que justificam o desinteresse de manutenção pelo proprietário e pelo Poder 
Público, ensejando sua ocupação espontânea. 

Do ponto de vista jurídico, entretanto, a regularização fundiária encontrava 
grande dificuldade para identificação de qual a base fundiária existente 
no cartório, ao sobrepor a ocupação existente de fato. Se a área poderia 
ser abrangida por dois loteamentos distintos, poderia implicar também 
distintos donos. Além disso, a finalidade pública de destinação de reserva de 
áreas ao Poder Público também poderia ser distinta, implicando cuidados 
na elaboração de lei própria de desafetação.

Conforme destaca Rolnik (2008, p.47), a soma de distintos loteamentos no 
espaço urbano não configurou a formação de uma cidade propriamente 
articulada entre seus vários elementos, gerando ao Poder Público municipal 
uma atuação eminentemente mitigadora dos efeitos perversos da ocupação 
desregrada e não planejada adequadamente. Desse modo, um verdadeiro 
“mosaico” de loteamentos formais precisou ser levado em consideração no 
momento de levantamento da base fundiária de cada assentamento. 

Também na análise da base fundiária dos assentamentos situados em áreas 
consideradas como públicas foram comuns os casos de retificação de leitos 
dos cursos d’água. As canalizações, já posteriores à implantação desses 
loteamentos, acarretaram o surgimento de novas áreas edificáveis, espaços 
reclamados de corpos d’água, cuja titularidade jamais foi suficientemente 
clara para a população que residia sobre eles11. 

11. Ao menos até 2007, a Consultoria Jurídica do Município de Santo André compreendia que córregos 
municipais (cujo percurso encontre-se integralmente inserido no território do município) aterrados, 
constituíam-se em áreas públicas municipais.
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A unidade do assentamento que se verificava de fato não encontrava lastro 
documental unificado em, ao menos, 54 dos assentamentos analisados. 
Ou seja, antes de regularizar o terreno de cada moradia, era preciso 
primeiramente regularizar a porção de território do assentamento como 
um todo. Tal confusão operava-se também entre áreas que combinavam 
proprietários públicos e particulares. Eram 13 assentamentos nessa situação 
(SANTOS, 2009, p.50). Muitas vezes parcelas particulares do mesmo 
assentamento, apresentavam distintas demandas judiciais (como no caso 
de ações de usucapião propostas na favela Capuava) enquanto o restante 
do assentamento localizado em área pública prosseguia com seu regular 
processo administrativo de regularização, sem depender de uma sentença 
declaratória de sua titularidade.

Importante ressaltar que a relação de aspectos ora destacados não pode 
prescindir do patrimonial, estreitamente ligada ao registro12 das moradias 
regularizadas ao final dos processos. 

Anteriormente, viu-se que a titulação de áreas públicas, o silêncio de 
proprietários de áreas privadas (consubstanciando hipóteses de pleitear-se 
usucapião) e mesmo o cadastro de famílias moradoras de assentamentos 
reconheciam o direito à moradia dessa população e resguardavam-no, com 
maior ou menor grau de segurança jurídica. Mas a solução de problemas 
patrimoniais, de maneira líquida e certa, com agilidade nas negociações 
ou transmissão aos sucessores far-se-ia da melhor forma por meio do 
assento registrário das moradias beneficiadas pela regularização. Ação 
que extrapolava a competência do Município. Apesar disso, o registro do 
assentamento Jardim Sorocaba, por via judicial, induzia aos benefícios 
dessa providência (o registro imobiliário) também para as demais áreas em 
processo de regularização. Mas os óbices para o registro eram recorrentes e, 
por vezes, criativos. É o caso do processo de regularização do assentamento 
Cecília Maria, cuja apreciação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo levou 
à confirmação da propriedade do município da área sub judice, contudo 
não permitiu a abertura de matrícula própria, por entender desnecessário 
o registro imobiliário de bens públicos (DENALDI et al, 2003). Em termos 
práticos, essa decisão impedia a subsequente criação de registro das áreas 
concedidas às famílias. Por outro lado, ao assegurar a titularidade pública 

12. O que é previsto pelo mesmo Código Civil, Art. 1.245 (BRASIL, 2012h).
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da área, a mesma decisão impedia o reconhecimento de qualquer usucapião 
sobre a área13. 

O caso anteriormente exposto, que tratou da favela Cecília Maria, é 
exemplo disso. Os casos de regularização fundiária ora analisados 
serviram justamente para demonstrar a imprecisão e desconhecimento da 
conformação dos imóveis públicos. Um problema comum inicialmente era 
a falta de doação formal do loteador ao município, uma vez que o antigo 
Decreto-Lei nº 58 de 10 de dezembro de 1937 (BRASIL, 2012a) não previa 
a doação automática por ocasião do registro do loteamento, como a Lei 
Federal nº 6.766 de 17 de dezembro de 1979 (BRASIL, 2012e) passou a 
expressamente estabelecer. Resolvido esse aspecto por entendimento do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo14, que passou a confirmar a 
propriedade pública das áreas reservadas para uso público em plantas de 
loteamento aprovadas antes da lei federal de parcelamento do solo de 1979, 
o problema seguinte, no caso andreense, passou a ser a falta de regitro das 
áreas públicas perante o cartório de registro de imóveis. 

Assim, sabia-se que a transmissão das áreas públicas era automática, mas 
muitas vezes tais áreas sequer contavam com memoriais descritivos ou 
dimensões apontadas nos antigos projetos de loteamento aprovados.  Do 
total de 98 assentamentos em áreas públicas, somente Armando Setti I, 
Capuava Unida, Gonçalo Zarco, Tamarutaca, Xingu (“Piscinão”) e Cisplatina 
possuíam matrícula ou transcrição no registro de imóveis e coincidente 
com a área em regularização. Dessas, somente o assentamento Cisplatina 
era proveniente de um loteamento aprovado após a Lei de Parcelamento de 
1979. Os demais, eram áreas públicas remanescentes de desapropriações 
ou negociações promovidas pelo Município. Assim sendo, nenhuma outra 
área municipal possuía assento registrário próprio, aproximado à realidade 
da ocupação, o que se constituía como parte do processo de regularização. 
Com relação aos demais entes federativos, o (des)controle patrimonial era 
semelhante. Havia matrículas para as áreas desapropriadas do Jardim Santo 
André e Centreville, pertencentes à administração indireta estadual15. No 

13. A usucapião de bens públicos é vedada pela Constituição Federal, artigo 183, parágrafo 3º. (BRASIL, 1998).
14. Dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), a Corregedoria-Geral de Justiça é o órgão 
responsável pela orientação normativa acerca dos procedimentos cartoriais e o Órgão Especial do 
Tribunal, responsável pela decisão, em instância recursal e administrativa, de casos de litígio. 
15. Consideraram-se somente os títulos de entidades estaduais sobre áreas ocupadas por assentamentos. 
Quanto à favela Haras, também de propriedade do Estado, desconhecia-se a existência de título próprio.
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âmbito federal, a favela Ciganos, de propriedade da extinta Rede Ferroviária 
Federal S/A, estaria contida na matrícula que englobava integralmente a 
Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, não havendo qualquer particularização 
dos contornos da ocupação16.

O caso de Santo André é típico dessa situação. Nenhuma área pública 
regularizada pela prefeitura com a titulação de seus moradores foi passível 
de registro no cartório de imóveis. Oito casos foram submetidos a uma 
decisão judicial para definir seu assento registrário17. Na maior parte desses 
processos, ainda em 2008, discutiam-se perícias para aferição das áreas 
regularizadas. Novamente, traduzindo-se tais perícias judiciais em termos 
práticos, refazia-se nos processos judiciais todo o serviço topográfico 
que fora realizado pelo Município em seus processos administrativos de 
reconhecimento dos reais limites da ocupação, cadastramento de famílias e 
sobreposição da situação fática à sua base fundiária original. 

Destaca-se como aspecto também o último enfrentamento oposto com 
tamanha veemência aos processos de regularização de favelas e loteamentos. 
Tratava-se da fragilidade ambiental dos assentamentos passíveis de 
regularização fundiária.

Como no caso andreense, a regularização sempre foi combinada à 
consolidação urbanística do assentamento, havia implícita sempre 
alguma mitigação de danos ambientais verificados. Não se regularizava 
a permanência de moradias em situações de risco ou em condições 
excessivamente insalubres, resguardando-se o exercício de seu direito em 
outro local. Mas tanto as remoções como a permanência do restante das 
moradias implicavam melhoria ambiental. Comumente, a ligação às redes 
de esgoto ou drenagem. 

Mesmo assim, a tentativa de trazer à regularidade um assentamento 
localizado em área de preservação permanente (APP) era enquadrada 
como um fato novo. Como se a ocupação não fosse preexistente, devendo 
submeter-se às regras atualizadas de licenciamentos e autorizações 
ambientais, quando os processos começaram a chegar às autoridades 

16. Os dados, de dezembro de 2007, foram fornecidos pelo Departamento de Habitação da Prefeitura 
de Santo André (SANTO ANDRÉ, 2007).
17. Tramitavam perante a vara Corregedora de Cartórios de Santo André, em 2007, ainda sem o deslinde 
da regularização, os casos dos assentamentos Sol Nascente, Oito de Fevereiro, Cecília Maria, Apucarana 
(arquivado), Jardim Alvorada, Cisplatina, Mombaça e Zambese. Todos tendo a municipalidade como 
requerente.
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ambientais competentes. Tal enquadramento opunha o assentamento ao 
Código Florestal de 1965 - Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965 (BRASIL, 
2012d). Apesar de vigente há décadas, a interpretação ao meio urbano das 
normas preservacionistas foi historicamente objeto de controvérsia, sendo 
flexibilizados, conforme se verifica da implantação da própria cidade 
“formal”. Mas a Lei Federal nº 7.803, de 18 de julho de 1989 (BRASIL, 
2012f), ao alterar o Código Florestal de 1947, prescreveu também para 
o meio urbano a exigibilidade de preservação das áreas definidas como 
APPs (BRASIL, 2012d). Encerrou, dessa forma, um debate jurídico pelo 
qual a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, por exemplo, 
reconhecia a possibilidade de regularização jurídica de parcelamentos do 
solo implantados anteriormente à vigência de outra alteração legislativa em 
1986 (que alargara as faixas de APP lindeiras aos cursos d’água e passíveis 
de preservação). Da irregularidade andreense, 74 assentamentos eram 
anteriores à década de 80 (SANTOS, 2009, p.59). Caso tal entendimento 
da Secretaria estadual fosse aplicável também à regularização promovida 
entre 2000 e 2008, apenas reconhecer-se-ia uma situação que já ocorria na 
prática, mas que poderia ser mitigada. A permanência na irregularidade, 
por dificuldade de acesso aos mecanismos financiamento imobiliário e 
aos serviços públicos, de forma geral, somente poderia redundar em mais 
precariedade e dano ambiental18.

A necessidade de preservação prescrita pela lei encontrava, em seu 
próprio texto, a possibilidade de ter autorizada qualquer intervenção pelo 
órgão ambiental. Essa possibilidade somente veio a ser adequadamente 
regulamentada pela Resolução 369/2006 (BRASIL, 2012j), do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

No entanto, com a vigência da referida Resolução e a possibilidade, facultada 
ao órgão municipal, de autorizar intervenções nas APPs, Santo André teve 
dificuldades para implementá-la. Na verdade, até 2008, o CONAMA não 
registrava qualquer aprovação específica para a finalidade de regularização 
fundiária de interesse social nos dados apresentados pelas autoridades 
licenciadoras estaduais (SÃO PAULO, 2009; SANTOS, 2007). Realidade 
essa alterada somente nos anos que se seguiram, quando os Municípios 
passaram a assumir a inicitiva de manifestarem-se em tais situações por 
meio de seus órgãos ambientais locais. 

18. Conforme processo administrativo perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente nº 84.441/04
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Exemplos de aplicação da lei atual a ocupações preexistentes há décadas 
puderam ser registradas nos processos de regularização do Jardim Cristiane 
e da favela Maurício de Medeiros. Em ambos os casos, a regularização 
fundiária dos assentamentos ocorria acompanhando obras de urbanização 
e remoção de áreas de risco. Portanto, com inegável ganho ambiental para 
locais adensados da cidade e sem alternativa locacional para remoção de 
famílias.  

No caso do Jardim Cristiane, a regularização foi submetida ao órgão 
ambiental paulista em 2005, antes da vigência da Resolução CONAMA 
de 200619. Contudo, a solicitação foi indeferida por não atender aos 
atuais limites da APP prescritos no Código Florestal (BRASIL, 2012d). 
Eram irrelevantes os seguintes argumentos: a ocupação datar da década 
de 70, a regularização implicar remoção de famílias em situação de risco 
e a possibilidade de ligação de todos os domicílios às redes de esgoto e 
drenagem e o fato de a urbanização da favela (já existente e que causava 
impacto ao meio ambiente) não implicar ocupação maior da APP que 
aquela promovida pela cidade formal.

No início de 2007, já com o normativo em vigor (BRASIL, 2012j), a área 
foi submetida novamente ao pedido de autorização ambiental, sendo 
novamente objeto de indeferimento. Nessa oportunidade, diferentemente 
de exigência de atendimento de recuo de 30 metros do córrego, o 
indeferimento foi justificado pelo fato de o ganho ambiental da intervenção 
na sub-bacia hidrográfica não haver sido suficientemente caracterizado no 
projeto submetido à análise. 

Ainda em Santo André, outra intervenção, desta vez proposta para a favela 
Maurício de Medeiros, situada à beira do Córrego Medeiros, teve seu 
pedido de autorização fundamentado na hipótese do artigo 9º da Resolução 
nº 369 – referente à regularização fundiária sustentável (BRASIL, 2012j) 
– indeferido pelos órgãos ambientais estaduais. A remoção proposta para 
outra área próxima e também lindeira ao mesmo córrego não foi autorizada, 
considerando que o entendimento foi de que novas áreas construídas não 
se sujeitariam às disposições daquela Resolução20. 

19. Conforme processo administrativo perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente nº 78.629/05.
20. Conforme processo administrativo perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente nº 84.441/04.
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Para esse caso, o reassentamento era a única alternativa locacional 
possível, tendo em vista os recursos disponíveis. Desse modo, as famílias 
seriam retiradas de áreas de risco e sem qualquer infraestrutura e seriam 
reassentadas em áreas distanciadas a mais de 15 metros do curso d’água, 
e com infraestrutura. Tudo contou com a anuência da Promotoria de 
Urbanismo, que inclusive celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com 
o município.

4. Balanço da política municipal de regularização fundiária

Estabelecida aqui a importância de construção da política andreense de 
regularizaçãoo fundiária de seus assentamentos precários, foram revelados 
alguns aspectos apreendidos na experiência administrativa havida entre 
1991 e 2008. Poderiam ser expostos outros problemas, mas a todos, o 
Município buscou responder e fornecer alternativas à sua população 
demandatária de solução jurídica.

Dessa feita, retomam-se os aspectos abordados um a um, extraindo de 
seu conjunto algumas conclusões. Assim, foram apontados empecilhos 
à solução dos problemas na distribuição das competências federativas e 
descompasso entre as distintas esferas de governo (especialmente Estado e 
Município); formas de reconhecimento do direito à moradia, se combinada 
ou não à adequação de condições de salubridade; as dificuldades de 
reconstituir-se o verdadeiro “mosaico” registrário dos territórios onde se 
localizam os assentamentos (base fundiária); os problemas para registrar 
as áreas tidas como regularizadas pelo município, com melhor garantia 
patrimonial aos beneficiários; e, por fim, a oposição do argumento 
ambiental e preservacionista perante o reconhecimento e regularização 
jurídica de situações preexistentes e consolidadas pelo tempo. Além desses, 
também poderiam ser suscitadas questões outras como a relação com as 
comunidades atendidas, mas, nesta oportunidade, foram privilegiados 
aspectos internos da administração municipal ou das relações institucionais 
com outros órgãos.

A trajetória da política municipal não encontrou nos problemas 
narrados impedimentos definitivos, mas empecilhos que foram sendo, 
paulatinamente, afastados. Entretanto, ressalte-se, nada foi simples. A 
experiência andreense teve sua relevância servindo como exemplo a outras 
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cidades quando da instituição de suas políticas municipais de habitação. 
Com efeito, até a criação do Ministério das Cidades, poucos municípios 
possuíam práticas consolidadas e exitosas em regularização fundiária, 
enquanto muitos municípios concentraram seus esforços somente na 
urbanização de favelas. 

Em Santo André, isso ocorreu ao longo dos quase 20 anos aqui descritos 
de maneira a tornar o tema algo intrínseco a sua burocracia e sociedade. 
Com isso, efetivou-se de fato o reconhecimento oficial do Município do 
direito à moradia de parcela significativa de sua população. E aqui não se 
pode considerar apenas a população titulada, mas também aquelas famílias 
residentes nos assentamentos previamente cadastradas pelo Município.

Entretanto, as estratégias de implementação da política municipal 
precisariam ser revistas. A ausência de ações concertadas com autoridades 
estaduais, cartórios e com o próprio Poder judiciário obstou a obtenção 
de resultados tanto em escala, como no tempo. Outro aspecto merecedor 
de nova avaliação talvez tenha sido sua característica mais marcante: a 
vinculação da regularização fundiária com adequações urbanísticas, que 
resolvia efetivamente as condições de moradia das famílias regularizadas, 
mas impedia maior alcance da regularização estritamente jurídica para um 
conjunto maior da população dos assentamentos. 

Contudo, todas as escolhas tiveram seu mérito. E não haveria outra forma de 
aprendizado e desenvolvimento da política de regularização fundiária, tanto 
em nível local como federal, senão os erros e acertos das práticas e decisões 
adotadas. Problemas vislumbrados em tese pelo Direito foram enfrentados 
de fato. Outras abordagens hipotéticas na prática jurídica tiveram seu papel 
diminuído face a sua irrelevância para os resultados pretendidos. Por outro 
lado, todo um universo da irregularidade, existente em territórios urbanos 
bastante negligenciados pelo Direito, revelaram que ainda há longos 
caminhos a percorrer, não apenas a este autor, mas a qualquer jurista que 
busque aplicar uma ordem jurídica bastante uniformizada das diferenças, 
absolutamente divorciada das necessidades reais do país.
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REGULARIZAÇÃO DE FAVELAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE NA REGIÃO DO GRANDE ABC: O CASO DO 
JARDIM CRISTIANE

Rosana Denaldi 
Ana Paula Jodas

Introdução 

A falta de alternativas para garantir o acesso da população de menor 
renda ao mercado imobiliário formal faz com que grande parcela dessa 
população ocupe áreas de preservação ambiental. O acelerado crescimento 
das cidades brasileiras foi acompanhado do agravamento dos problemas 
urbanos e ambientais, assim como das desigualdades socioespaciais.

De acordo com levantamentos, nos principais centros metropolitanos – em 
cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Salvador 
– cerca de 20% a 40% da população total residem em favelas1.

A população excluída é levada a ocupar as áreas desprezadas pelo mercado 
imobiliário – onde a construção é vedada – como áreas lindeiras a rios e 
córregos ou, ainda, de grande importância ambiental, como as Áreas de 
Proteção dos Mananciais (APMs). A ocupação dessas áreas causa danos 
ambientais, compromete a qualidade ambiental da cidade, além de, muitas 
vezes, colocar em risco a integridade física dos moradores. Cabe mencionar 
que a maioria das áreas de alta vulnerabilidade socioambiental2 são favelas – 

1. Laboratório de Habitação e Assentamentos Urbanos – LABHAB – Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo, citado por Maricato (2001, p. 38).
2. Alves (2006, p. 47) considera que a vulnerabilidade socioambiental “é uma categoria analítica que 
pode expressar os fenômenos de interação e cumulatividade entre situações de risco e degradação 
ambiental (vulnerabilidade ambiental) e situações de pobreza e privação social (vulnerabilidade social)”.
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e seus assemelhados – onde os riscos e problemas ambientais se sobrepõem 
aos sociais3.

 A degradação do espaço urbano é uma consequência do próprio modo 
de produção das cidades capitalistas que, por natureza, produzem 
diferenciações socioespaciais, que refletem nas formas como Estado e 
mercado atuam. Maricato (2001) aponta que a “favelização” das cidades 
está relacionada com as características excludentes do mercado imobiliário 
formal e com a “urbanização desigual” da metrópole, que, por sua vez, 
relaciona-se com as características históricas do desenvolvimento do 
capitalismo nos países periféricos, identificadas como “desenvolvimento 
desigual e combinado”.4 A referida autora lembra que estamos diante de 
um problema histórico: a cidade expressa a marginalidade social de um 
país cujo desenvolvimento combina o atrasado com o moderno. Esse 
atraso, traço do capitalismo dependente, é elemento da superexploração do 
trabalho e superdepredação do meio ambiente.

Diante disso, o que fazer, na prática, para tratar a questão dos assentamentos 
precários localizados em áreas ambientalmente sensíveis? É necessário 
oferecer alternativas de ampliação do acesso da população de menor 
renda ao mercado formal de habitação, além de aplicar os instrumentos 
previstos no Estatuto da Cidade, para que se faça cumprir a função 
social da propriedade urbana, assim como recuperar ambientalmente 
os assentamentos precários, quando consolidáveis5, dotando-os de 

3. Alves (2006) identifica e caracteriza populações em situação de vulnerabilidade social em São 
Paulo, através da construção de indicadores ambientais, em escala desagregada (setores censitários do 
IBGE) e utilizando Sistema de Informações Geográficas (SIG) e conclui que a maioria das áreas de 
alta vulnerabilidade ambiental (e social) do Município de São Paulo corresponde a áreas de favelas. 
Nas áreas de alta vulnerabilidade ambiental, cerca de 70% das pessoas residem em favelas (setores 
subnormais do IBGE).
4. Esse debate tem como referência obras clássicas de autores como Florestan Fernandes, Caio Prado Jr. 
e Celso Furtado. A síntese da discussão, retomada por autores como Sampaio Júnior (1997; 1999) para 
a escala nacional e Maricato (2000; 2001) para o urbano, é que o Brasil não completou o seu processo 
“civilizatório de construção da nação”, com efeitos dramáticos sobre o quadro da exclusão social sofrida 
por grandes segmentos da sociedade brasileira.
5. De acordo com Denaldi (2009) os assentamentos precários do tipo favela e loteamentos irregulares 
ocupados pela população de baixa renda podem ser classificados como: consolidados – são 
assentamentos já integrados urbanisticamente e dotados de infraestrutura básica. Não são necessárias 
intervenções físicas que alterem sua morfologia (reparcelamento de lotes, redefinição de sistema 
viário), ou mesmo a execução de obras de infraestrutura básica; consolidáveis – aqueles que apresentam 
condições favoráveis de recuperação urbanística e ambiental e de reordenamento urbano, com ou 
sem necessidade de remoção (reassentamento) de parte das famílias moradoras. Esta remoção pode 
ser necessária para eliminar situações de risco, promover o desadensamento, executar intervenções 



333

infraestrutura e equipamentos urbanos. Não é possível adotar, como única 
alternativa à solução da questão, a remoção de milhares de famílias que 
ocupam esses assentamentos. 

Vários autores concordam que a sobreposição de problemas sociais e 
ambientais requer uma abordagem intersetorial, além de ser um grande 
desafio para as políticas públicas. Alves (2006, p.58) aponta que seria muito 
importante que as diversas políticas públicas que lidam com as situações de 
vulnerabilidade socioambiental (políticas de habitação, saneamento e meio 
ambiente) fossem formuladas (e implementadas) de maneira conjunta e 
integrada. Nesse sentido, Martins (2006, p.11) afirma que, no Brasil urbano 
do século XXI, as agendas urbana e ambiental precisam dialogar e que o 
“direito à cidade” sofre um retrocesso quando a construção da necessária 
agenda ambiental ignora a agenda urbana e vice-versa. Segundo a autora, 
na arena do diálogo estão, de um lado, as Zonas Especiais de Interesse 
Social (ZEIS) e os demais instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, e, 
do outro lado, a legislação ambiental.   

A articulação das políticas urbana e ambiental, compatibilizando 
instrumentos urbanísticos com os ambientais, além de ser um tema 
extremamente atual ao planejamento e gestão territorial do país, é também 
um grande desafio a ser enfrentado. Nos últimos anos, ocorreu avanço 
significativo no arcabouço jurídico institucional, tanto no tocante às 
políticas urbanas quanto às ambientais. Tais avanços vão desde a entrada 
em vigor de novas leis e normas e mecanismos de gestão compartilhada 
e controle social, como conselhos, conferências e comitês em diferentes 
níveis federativos. Ainda assim, há indícios de que, concretamente, as 
políticas ambiental e urbana permanecem pouco articuladas.

A avaliação qualitativa dos Planos Diretores produzidos nacionalmente, 
desenvolvida pela Rede Nacional de Avaliação e Capacitação para 
Implementação de Planos Diretores Participativos, revelou que, de modo 
geral, tais planos não expressam uma abordagem integrada da questão 
ambiental com as demais políticas setoriais urbanas que continuam sendo 

urbanas ou, ainda, em função de restrições legais à ocupação; não consolidáveis – aqueles que não 
apresentam condições de recuperação urbanística e ambiental. Trata-se de núcleos comprometidos 
por situações de risco e insalubridade não solucionáveis. Os núcleos não consolidáveis são objeto de 
intervenção do tipo “remoção” e reassentamento em novas áreas.
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tratadas de maneira segmentada e, muitas vezes, conflitante (SANTOS 
JÚNIOR; MONTANDON, 2011).

Um desses conflitos de abordagem relaciona-se com a questão da 
urbanização de assentamentos precários localizados em APPs do tipo 
margens de rios e córregos. A interface e sobreposição de áreas definidas 
como Zona de Especial Interesse Ambiental (ZEIA) e Área de Especial 
Interesse Social (AEIS) requerem uma abordagem urbano-ambiental e 
socioambiental da cidade.

Se, por um lado, não se pode tomar a decisão de intervir e consolidar a 
ocupação considerando apenas os aspectos sociais e urbanísticos. Cabe 
lembrar que nas duas últimas décadas, a política de urbanização de favelas 
foi institucionalizada, difundida e aprimorada. Todavia, embora sejam 
relevantes os resultados de melhoria das condições de vida, a intervenção 
nem sempre promoveu a adequada recuperação ambiental (DENALDI, 
2003). Nesse sentido, vários autores apontam que é preciso definir 
parâmetros e tipologias de intervenção a partir de diagnósticos integrados 
que considerem os aspectos sociais, urbanísticos e ambientais6.

Por outro lado, no entanto, é preciso reconhecer que há certa tendência 
do setor ambiental em manter o foco de sua atuação apenas na “agenda 
verde” e não reconhecer os conflitos socioambientais7. Tendência também 
detectada no âmbito da referida avaliação dos Planos Diretores, nos 
quais “prevalece a tradição preservacionista, o que resulta em uma visão 
antagônica de cidade e natureza cuja consequência é a incapacidade de 
perceber e enfrentar os conflitos urbano-ambientais na sua complexidade.” 
(SANTOS JÚNIOR; MONTANDON, 2011). 

Além disso, há indícios de que as exigências para regularizar a “cidade 
informal” (assentamentos precários) são maiores do que aquelas impostas 
para a “cidade formal”. Fato corroborado por depoimentos de técnicos 
da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) que 
confirmaram ser, diversas vezes, muito mais complexo o licenciamento de 
uma favela do que o de um shopping, indústria ou outros empreendimentos 

6. Ver Brasil (2009); Martins (2006); Denaldi (2003); Bueno (2004) e Travassos (2010), Moretti et Al (2009).
7. Ver a respeito em Santos (2009).
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de grande porte8. Em que pese à complexidade de análise, cabe avaliar os 
procedimentos e abordagens à luz dos resultados alcançados.

Vale ressaltar que a abordagem socioambiental deveria aplicar-se também 
aos casos nos quais a solução para assentamento é a remoção total das 
famílias. Nessas situações, deveria ser garantido o acesso a uma moradia 
digna e localizada em área adequada. Entretanto, em muitos casos, não é 
isso o que ocorre. Nogara (2008) analisa as ações judiciais que enfocam 
conflitos entre moradia e proteção ao meio ambiente em assentamentos 
irregulares do Estado de São Paulo e aponta que a determinação de remoção 
nem sempre vem acompanhada da determinação de garantia de moradia 
digna à família removida.

Grave também é a utilização do discurso ambiental pela sociedade, 
setores governamentais e judiciário com intuito de promover ou manter a 
segregação socioespacial e atender aos interesses do mercado imobiliário 
(COMPANS, 2007).

No Seminário Nacional sobre o Tratamento de Áreas de Preservação 
Permanente em Meio Urbano e Restrições Ambientais ao Parcelamento 
do Solo (APP URBANA), realizado em setembro de 2007, na Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), 
acadêmicos, técnicos e dirigentes públicos concluíram que é preciso discutir 
os limites entre urbanização e preservação ambiental, especialmente nos 
casos de ocupação de áreas de preservação permanente. Nesse sentido, a 
produção de estudos de caso pode contribuir para um maior entendimento 
dos processos de regularização na direção de apontar limitações e 
recomendações. 

Este capítulo objetiva identificar os resultados alcançados pelos programas 
de regularização fundiária de favelas localizadas em Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) na Região do ABC9.  Sintetiza o resultado de duas 
pesquisas: uma que trata dos processos de regularização de favelas em 
APPs na referida região e a outra, pesquisa, registra e analisa o processo 

8. Depoimentos de participantes do Seminário “O ABC e o Estatuto da Cidade” - Mesa 4: Avanços e 
impasses na implementação da legislação de proteção e recuperação dos mananciais” em novembro de 
2011.
9. Os municípios de Rio Grande da Serra e São Caetano do Sul não foram incluídos neste estudo. O 
Município de Rio Grande da Serra declara não apresentar assentamentos precários e o Município de 
São Caetano do Sul apresenta apenas assentamentos precários do tipo cortiços e esta tipologia não será 
tratada neste trabalho.
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de urbanização e regularização da favela Jardim Cristiane, localizada às 
margens do Córrego Taioca, no Município de Santo André. Essa última 
refere-se a uma pesquisa exploratória que buscou gerar hipóteses para 
compreender os resultados da primeira pesquisa. A primeira versão deste 
texto foi publicada, em 2012, nos anais do II Seminário Nacional Sobre 
Áreas de Preservação Permanente em Meio Urbano (APPURBANA 2012).

2. Regularização de favelas na Região do ABC

A Região do Grande ABC, que integra a Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP), é constituída por sete municípios: Santo André, São Bernardo 
do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra e 
Ribeirão Pires. Segundo dados do Censo Demográfico de 2010, realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), residem nessa 
região 2,5 milhões de habitantes, distribuídos em 865.145 domicílios.

De acordo com informações municipais, na Região do ABC, existem 1.059 
assentamentos precários ocupados pela população de baixa renda, sendo 
que 653 são assentamentos do tipo favela – o que corresponde a 62% do 
total – e 406 são loteamentos irregulares precários10. Tais assentamentos 
abrigam cerca de 211 mil domicílios, ou seja, 24% do total de domicílios 
da Região do Grande ABC. Desse total, 65% correspondem aos domicílios 
localizados em favelas (Tabela 1).

10. O conceito de assentamentos precários engloba diversas tipologias habitacionais, tendo como 
características comuns a precariedade das condições de moradia e sua origem histórica. Assentamentos 
precários compreendem: cortiços, favelas, loteamentos irregulares de moradores de baixa renda, 
conjuntos habitacionais produzidos pelo poder público, que se acham em situação de irregularidade ou 
de degradação, demandando ações de reabilitação e adequação (BRASIL, 2009).
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Tabela 1: Precariedade habitacional segundo informações municipais.

Categorias/ 
Municípios

Favelas Loteamentos 
Total de Assentamentos 
Precários

Núcleos Domicílios Núcleos Domicílios Núcleos Domicílios

Santo André 126 27.787 19 2.612 145 30.399

São Bernardo 
do Campo

155 52.325 106 30.245 261 82.570

Mauá 122 33.478 109 23.357 231 56.835

Diadema 223 24.172 145 13.984 368 38.156

Ribeirão Pires 27 877 27 2.840 54 3.717

Total 653 138.639 406 73.038 1.059 211.677

% Total 62% 65% 38% 35% 100% 100%

Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social do município de Santo André (2006) e Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura de Santo André (2011); Plano Local de Habitação 
de Interesse Social do município de São Bernardo do Campo (2010); Plano Local de Habitação de 
Interesse Social do município de Mauá (2011); Plano Local de Habitação de Interesse Social do 
município de Diadema (2009) e Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de 
Diadema (2011); Secretaria de Planejamento Urbano, Habitação, Meio Ambiente e Saneamento Básico 
da Prefeitura de Ribeirão Pires (2011).

Verificou-se que, quanto ao grau de consolidação dos domicílios, 34.194 
estão consolidados (cerca de 16%), 148.746 são consolidáveis e 28.737 não 
são consolidáveis.  

Para averiguar a questão da regularização das favelas da região, adotaram-se as 
seguintes categorias: núcleos regularizados, núcleos em processo de regularização 
e núcleos não regularizados. Sendo que os primeiros referem-se a núcleos 
urbanizados que apresentam o domínio da área regularizado e registrado em 
cartório em nome dos moradores (individualmente ou em nome da associação de 
moradores) e o parcelamento do solo (loteamento ou condomínio) está aprovado 
na Prefeitura e também, quando necessário, nos órgãos estaduais e a escritura 
de concessão ou propriedade está registrada individualmente em nome dos 
moradores ou de uma associação que represente esses. Os segundos são núcleos 
urbanizados (parcial ou integralmente) ou em processo de urbanização que foram 
instituídos como ZEIS, possuem projeto de urbanização (parcelamento) elaborado 
e processo de regularização iniciado, mas não concluído. Podem possuir projeto 
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de parcelamento (loteamento ou condomínio) aprovado administrativamente na 
prefeitura e concessão administrativa da posse, individual ou coletiva emitida. Por 
fim, os últimos são áreas instituídas ou não instituídas como ZEIS, urbanizadas ou 
não e com processo de regularização não iniciado.

A seguir, na Tabela 2, apresentam-se informações consolidadas sobre o estágio de 
regularização das favelas na Região do ABC. Analisando os dados, verificou-se 
que 649 favelas, aproximadamente 99% do total, abrangendo aproximadamente 
137,2 mil domicílios, não estão regularizadas fundiariamente. Apenas 4 
núcleos de favelas, com 1.444 domicílios, apresentam regularização fundiária 
totalmente concluída, sendo esses localizados nos municípios de Santo 
André e Diadema. Enquanto 126 favelas, 20% de todas do ABC, abarcando 
aproximadamente 23.494 domicílios, estão parcialmente regularizadas ou em 
processo de regularização, isto é, as áreas são reconhecidas como sendo ZEIS 
ou AEIS, todavia, o domínio e/ou parcelamento ainda não está definido.

Tabela 2: Regularização de assentamentos precários do tipo favela 

Categorias/ 
Municípios

Núcleos 
Regularizados

Núcleos parcialmente 
regularizados

Núcleos não regularizados

Núcleos Domicílios Núcleos Domicílios Núcleos Domicílios

Santo André 1 934 21 1.391 104 25.462

São Bernardo do 
Campo

0 0 28 14.592 127 37.733

Mauá 0 0 1 160 121 33.318

Diadema 3 510 76 7.351 144 16.311

Ribeirão Pires 0 0 0 0 27 877

Total 4 1.444 126 23.494 523 113.701

Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social do município de Santo André (2006) e Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura de Santo André (2011); Plano Local de Habitação 
de Interesse Social do município de São Bernardo do Campo (2010); Plano Local de Habitação de 
Interesse Social do município de Mauá (2011); Plano Local de Habitação de Interesse Social do 
município de Diadema (2009) e Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de 
Diadema (2011); Secretaria de Planejamento Urbano, Habitação, Meio Ambiente e Saneamento Básico 
da Prefeitura de Ribeirão Pires (2011).
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Aproximadamente 662 assentamentos precários do tipo favela e 
loteamento, cerca de 63% dos que se localizam na Região do ABC, 
apresentam alguma restrição ambiental ou estão localizados em Áreas de 
Preservação Permanente (APPs) e/ou em Áreas de Proteção e Recuperação 
dos Mananciais (APRM). Uma das razões para essa elevada porcentagem é 
o fato de que a Região do Grande ABC é cortada pela represa Billings.

Segundo dados obtidos, aproximadamente 387 assentamentos (37% do 
total) estão localizados, parcial ou totalmente, em APPs, compreendendo 
perto de 76.372 domicílios estabelecidos em beira de córregos, topos de 
morros ou nascentes de rios. Além disso, 275 assentamentos (26% desse 
universo) estão localizados em APRM, abrangendo 56.680 domicílios 
(Tabela 3). Nessa condição, destaca-se o município de Ribeirão Pires, tendo 
em vista que está situado totalmente em área de proteção dos mananciais.

Tabela 3: Assentamentos precários, do tipo favela e loteamento, 
localizados em APPs e Área de Mananciais.

Restrição/

Municípios 

Área de Proteção Permanente 
(APPs)

Área de Mananciais

Núcleos Domicílios Núcleos Domicílios

Santo André 65 16.844 8 1.535

São Bernardo do Campo 74 23.448 151 42.700

Mauá 131 12.945 21 5.167

Diadema 117 22.724 41 3.561

Ribeirão Pires S/I S/I 54 3.717

Total 387 76.372 275 56.680

Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social do Município de Santo André (2006) e Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura de Santo André (2011); Plano Local de Habitação 
de Interesse Social do Município de São Bernardo do Campo (2010); Plano Local de Habitação de 
Interesse Social do Município de Mauá (2011); Plano Local de Habitação de Interesse Social do 
Município de Diadema (2009) e Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de 
Diadema (2011); Secretaria de Planejamento Urbano, Habitação, Meio Ambiente e Saneamento Básico 
da Prefeitura de Ribeirão Pires (2011).
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Dos assentamentos localizados em áreas de restrição ambiental, muitos 
deles apresentam algum tipo de risco geotécnico, como riscos de 
escorregamentos, solapamentos e inundações ou, ainda, estão localizados 
em áreas impróprias para a ocupação como aterros sanitários, oleodutos 
e faixas de linha de transmissão. Aproximadamente 254 assentamentos 
precários da Região do ABC, quase 24% dos assentamentos da região, 
abrangendo 41.770 domicílios, apresentam setores com algum tipo de risco. 

Dos 387 assentamentos localizados em Áreas de Preservação Permanente, 
221, com 54.327 domicílios, localizam-se em APPs de cursos d’água e, 
segundo as informações municipais, apenas um deles foi regularizado 
- Jardim Sorocaba em Santo André, em 1996. Em contrapartida, 82 
assentamentos estão parcialmente regularizados ou em processo de 
regularização e 138, com 36.009 domicílios, não estão regularizados. 

Importante acrescentar que os cinco municípios estudados regulamentaram 
o instrumento de ZEIS ou Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) no 
âmbito do Plano Diretor ou em legislação específica11. Esses municípios 
possuem Conselho Municipal de Meio Ambiente, no entanto, apenas Santo 
André e São Bernardo do Campo firmaram convênio com a CETESB e 
possuem atualmente a atribuição para autorizar intervenção em APPs em 
áreas urbanas. 

No período de 2000 a 2011, apenas 9 processos de autorização de 
intervenção em APP de curso d’água na Região do ABC foram abertos 
junto à CETESB12. Verifica-se que o número de assentamentos precários 
que tiveram processo aberto para autorização é extremamente pequeno 
considerando que 221 assentamentos da região estão localizados em áreas 
nessas condições e 220 ainda não estão regularizados. 

De acordo com técnicos municipais entrevistados, os processos de 
licenciamento ambiental ou autorização ambiental são iniciados por 
exigência das leis vigentes, principalmente ambientais, mas também por 
solicitação dos órgãos financiadores para obtenção e aprovação de recursos 
para urbanização. Os entrevistados apontam, ainda, que os processos 

11. São Bernardo do Campo: Lei no 5.959 de 2009; Santo André: Lei no 8.869 de 2006 (alterada pela Lei 
no  9.066/08); Diadema: Plano Diretor no 273 de 2008; Ribeirão Pires: Plano Diretor no 4.791 de 2004 e 
Mauá: Plano Diretor no 4.153 de 2007.
12. A partir de 2010, o Município de Santo André, por meio de convênio firmado com a CETESB, passou 
a autorizar intervenção em APP em área urbana, nos casos de empreendimentos de impacto local.
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de licenciamento são muito morosos e destacam que um dos principais 
problemas é a dificuldade de interpretação conjunta e comum das legislações 
incidentes. Os nove processos abertos junto à CETESB na Região do ABC 
datam do período de 2005 a 2008, no entanto, apenas quatro deles tiveram 
informação técnica emitida para prosseguimento do procedimento de 
autorização de intervenção em APP pelo município, nos termos do Art. 4°, 
do parágrafo 2°, da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA) nº 369, de 28 de março de 2006 (BRASIL, 2012h).

Esses técnicos, também apontaram que as principais dificuldades para 
viabilizar os processos de regularização de favelas em áreas de interesse 
ambiental relacionam-se com a “resistência” dos órgãos responsáveis 
pelo licenciamento ambiental (municipal ou estadual) em aplicar a Lei no 
11.977, de 7 de julho de 2009, (BRASIL, 2012i) além de haver divergências 
de interpretação da aplicação da legislação ambiental e conflitos de 
competência13. Já os técnicos da CETESB entrevistados destacaram, como 
principais dificuldades para regularização das referidas áreas, a limitada 
capacidade institucional ou dificuldade de o município apresentar 
informações e documentos necessários, bem como a falta de experiência 
com o tema, relacionada também com a inexistência de procedimentos e 
abordagens consolidados. 

 A CETESB, órgão licenciador estadual dos assentamentos do Grande 
ABC, afirma que os casos são analisados frente às restrições impostas 
pela Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 (BRASIL, 2012a), e alterações 
posteriores, Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006 (BRASIL, 
2012h), Lei nº 13.579, de 13 de julho de 2009 (SÃO PAULO, 2012e), e a Lei 
nº 13.542, de 8 de maio de 2009 (SÃO PAULO, 2012d). O órgão afirma, 
ainda, que é de sua competência a autorização de intervenção em Área de 
Proteção Permanente, de supressão de vegetação ou intervenção em Áreas 
de Proteção dos Mananciais14. No entanto, não se trata do licenciamento da 

13. Segundo Bruno Garré, servidor da Prefeitura de Santo André, após a publicação do novo Código 
Florestal (Lei 12.651, de 25 de maio de 2012) percebe-se que essa “resistência” em aplicar a Lei nº 
11.977/2009 e a Resolução CONAMA nº 369/2006 tem diminuído. A referida lei estabelece que “Na 
regularização fundiária de interesse específico dos assentamentos inseridos em área urbana consolidada 
e que ocupam Áreas de Preservação Permanente não identificadas como áreas de risco, a regularização 
ambiental será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária, na forma da Lei 
nº 11.977, de 7 de julho de 2009.”
14. A competência de autorizar a intervenção em APP pode ser repassada para os municípios, por meio 
de convênio, como ocorreu no caso do Município de Santo André. 
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urbanização e/ou regularização fundiária do loteamento ou da favela como 
um todo, mas sim de intervenções específicas que encontram restrições na 
legislação florestal e de mananciais.

3. Regularização e urbanização da favela Jardim Cristiane

A favela Jardim Cristiane está localizada em Santo André, entre a divisa 
desse município e de São Bernardo do Campo e possuía, em 2005, cerca 
de 900 domicílios e 3,5 mil moradores. O assentamento surgiu na década 
de 70, às margens do Córrego Taioca, e ocupa uma área pública com 
aproximadamente 78 mil metros quadrados (SANTO ANDRÉ, 2006).

3.1. Características do assentamento e do projeto

Em 2005, a Prefeitura de Santo André concluiu a elaboração do Projeto de 
Urbanização e Regularização do Jardim Cristiane. Esse projeto possibilitou 
a captação de recursos na ordem de R$ 50 milhões junto ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento (BNDES) e União (por meio de recursos do Orçamento 
Geral da União - OGU). Tais recursos foram contratados no ano de 2006 e 
as obras, iniciadas em 2007. 

Em termos de infraestrutura, o núcleo não era servido por rede oficial 
de água, esgoto e energia elétrica. Os moradores faziam uso de redes 
clandestinas e improvisadas. As moradias do assentamento, em sua maioria, 
eram de alvenaria, mas, de baixa qualidade construtiva. Cerca de 90 famílias 
localizavam-se em área de risco às margens do córrego Taioca. A densidade 
de ocupação no núcleo era de aproximadamente 500 habitantes por hectare 
e o sistema viário caracterizado pela existência de reduzido número de vias 
e vielas muito estreitas.

A ocupação ao longo do Córrego Taioca acarretou a destruição da 
várzea e mata ciliar, tornando-a instável e suscetível a deslizamentos, que 
contribuíam para assoreamento do córrego. Além disso, a cobertura vegetal 
era mínima por toda a favela.

O projeto de urbanização foi resultado da elaboração de um diagnóstico 
integrado que também avaliou as características da microbacia e do setor 
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urbano nos quais a favela está inserida. A proposta de intervenção não trata 
apenas da recuperação ambiental do assentamento, mas do setor urbano, 
no qual ela se insere, como um todo. 

A seguir, destacam-se os principais componentes do projeto de urbanização:

– execução do coletor tronco de esgoto, que captará o esgoto tanto 
da favela como do bairro formal; 

– canalização a céu aberto do córrego Taioca pelo método de aduelas 
pré-moldadas de concreto, com extensão de aproximadamente 
3,2 mil metros, com a finalidade de reconstruir os taludes;

– implantação de um tanque de retenção na vizinhança para 
minimizar os efeitos das inundações a jusante;

– abertura da Marginal Taioca, na faixa de APP, importante viário 
regional;

– implantação de redes de água, esgoto, drenagem, eletricidade e 
iluminação pública no assentamento; 

– construção de 350 novas unidades habitacionais, do tipo 
apartamento, sendo 40 (distribuídas em 2 edifícios) dentro do 
limite do assentamento e 340 localizadas em diferentes bairros da 
cidade;

– adequação do sistema viário interno ao assentamento, por meio 
de abertura e/ou alargamento de novas vias; 

– execução de melhorias habitacionais;

– eliminação de situações de risco por meio da remoção das famílias 
que habitam a margem do Córrego Taioca (faixa de 15 metros).
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Figura 1: Planta Cadastral do Jardim Cristiane
Figura 2: Projeto de Urbanização do Jardim Cristiane: diretrizes.
Fonte: Prefeitura do Município de Santo André (2005).

Previu-se no projeto a remoção de 350 moradias, 170 localizadas na faixa 
de APP (faixa de 30 metros) e outras 180 espalhadas pelo assentamento 
como um todo para adequação de densidade e abertura e adequação do 
sistema viário, além do reparcelamento do solo, com a reestruturação de 
quadras, adoção de lotes mínimos de 45 metros quadrados e preservação 
do número máximo de moradias já existentes.

A faixa de 15 metros do córrego foi utilizada para execução de sua 
canalização, construção do coletor tronco de esgoto, execução da Marginal 
Taioca e de uma ciclovia. Na faixa de 15 a 30 metros, as moradias existentes 
foram consolidadas e, em um pequeno trecho dessa faixa, está localizado 
um dos dois edifícios construídos dentro do núcleo para abrigar uma 
parcela das famílias removidas da faixa de 15 metros do córrego.

A construção do coletor tronco no setor onde se localiza a favela é parte 
integrante de projeto global de construção de rede de coleta de esgoto do 
município, sendo objeto de acordo firmado entre a Prefeitura de Santo 
André, por meio do Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico 
e Infraestrutura (SEMASA), da Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (SABESP) e o Ministério Público. Essa proposta prevê 
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a execução de 27 coletores tronco, totalizando 40 quilômetros de rede, 
num período de 10 anos, de fevereiro de 2003 até maio de 2012 (SANTO 
ANDRÉ, 2005). 

Em 2007, cerca de 90 famílias foram retiradas pela Defesa Civil da faixa 
da APP. As famílias desabrigadas foram para alojamentos provisórios e 
receberam “auxílio-moradia temporário”. O município, no mesmo ano, 
iniciou a construção de dois edifícios no interior do assentamento, para 
abrigar parcela das famílias desalojadas. Em 2008, 40 famílias que ocupavam 
área de risco e estavam desabrigadas foram reassentadas nestes edifícios.

Figura 3: Vista aérea do assentamento Jardim Cristiane. A delimitação em amarelo destaca a área 
central da faixa de APP e a área livre do núcleo antes do início das obras de intervenções.
Fonte: GoogleEarth, datada de 10 de junho de 2005.
Figura 4: Vista aérea do assentamento Jardim Cristiane. A delimitação em amarelo destaca a área 
central da faixa de APP e a área atualmente ocupada pelos prédios construídos. 
Fonte: GoogleEarth (2011).

Antes do início das obras, a faixa de APP estava completamente 
descaracterizada e densamente ocupada, como pode ser observado na 
Figura 3, datada de 2005. Em 2007, quando a intervenção foi iniciada, 
foram removidas cerca de 170 moradias que se localizavam na faixa de 15m 
e cerca de 20 imóveis que ocupavam o setor central, ao lado da única área 
livre do assentamento.

No âmbito do processo de licenciamento, a CETESB e Prefeitura de Santo 
André divergiram sobre a intervenção na faixa de 30 metros da APP. A 
CETESB, inicialmente, considerou os edifícios uma nova ocupação, 



346

entretanto, esses foram ocupados pelas famílias que já habitavam a favela, 
morando em barracos em situação de risco à margem do córrego, portanto, 
trata-se de uma nova construção e não de uma nova ocupação. A Figura 4 
mostra a situação da faixa de APP, após a implantação dos prédios.

3.2 Regularização fundiária e licenciamento ambiental 

Para promover a regularização de favelas, o Município de Santo André aplica 
a Lei Municipal nº 8.869, de 18 de julho de 2006 (SANTO ANDRÉ, 2012e), 
que alterada pela Lei Municipal nº 9.066, de 4 de julho de 2008 (SANTO 
ANDRÉ, 2012f), dispõe sobre a regularização fundiária e a urbanização 
de assentamentos precários e estabelece condições para instituição destas 
áreas e as diretrizes e parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo 
que devem ser seguidos para cada tipo de ZEIS no município.

Através de convênio firmado, em maio de 2003, entre o SEMASA e 
o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Meio 
Ambiente, estabelecido pela Lei Municipal nº 8.499, de 21 de maio de 2003 
(SANTO ANDRÉ, 2012c), a execução dos procedimentos de licenciamento 
ambiental e fiscalização ambiental de atividades e empreendimentos de 
impacto local tornou-se competência do SEMASA. Contudo, a relação de 
atividades e empreendimentos a serem licenciados no âmbito municipal 
não mencionava intervenção em APPs.

Não obstante, desde 2009, através de convênio (sem número) firmado 
com o órgão ambiental estadual - CETESB15 - no âmbito do Programa 
de Descentralização da Gestão Ambiental, o município de Santo André 
desenvolve a gestão ambiental compartilhada, na qual, tanto a Prefeitura 
e quanto a CETESB atuam complementarmente e, de forma articulada, 
no processo de licenciamento ambiental de atividades de impacto local. 
Por meio desse convênio, a intervenção em APP em área urbana, nos 
casos permitidos pela legislação ambiental, quando essa se apresentar sem 
vegetação, com árvores isoladas ou com vegetação em estágio pioneiro de 
regeneração, é incluída nas atividades e empreendimentos de impacto local 
que podem ser licenciados pelo município (SÃO PAULO, 2012b).

15. As atribuições do DEPRN foram repassadas para a CETESB, em 2010 (SÃO PAULO, 2009).
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A regularização fundiária do Jardim Cristiane teve início no ano de 2006 
com a instituição da área como ZEIS A, pela Lei Municipal nº 8.869, de 18 
de julho de 2006 (SANTO ANDRÉ, 2012e).

O processo16 de licenciamento ambiental do núcleo Jardim Cristiane 
foi iniciado em 2005 para o cumprimento de exigências do BNDES 
para viabilizar o início das obras de urbanização contratadas. O plano 
apresentado para licenciamento, denominado “Recuperação Ambiental do 
Córrego Taioca”, apresentava o projeto de urbanização do núcleo, mas tinha 
como objeto central de análise as obras de revitalização do Córrego Taioca.

Coube ao SEMASA, órgão ambiental municipal, licenciar as obras de 
urbanização do núcleo Jardim Cristiane, uma vez que o Decreto Municipal 
nº 15.091/2004, (SANTO ANDRÉ, 2012a) estabelece que empreendimentos 
habitacionais que ocupem uma área maior que 10 mil metros quadrados 
ou, ainda, com movimentação de terra acima de três mil metros quadrados, 
devem ser licenciados pelo município. 

Em dezembro de 2006, foi expedida pelo SEMASA a licença ambiental de 
instalação17 que autorizava a urbanização integral do Jardim Cristiane e 
as obras de canalização do córrego Taioca e coletor tronco de esgoto, mas 
condicionou a intervenção na APP à obtenção de autorização estadual de 
acordo com o disposto no parágrafo 3º, do Art. 4o do Código Florestal 
(BRASIL, 2012a).

No decorrer do processo, ainda no ano de 2006, foi decretada a Resolução 
CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006 (BRASIL, 2012h), que 
regulamentou a regularização fundiária de interesse social nas faixas de 
APP e condicionou a aprovação de um Plano de Regularização Fundiária 
Sustentável. A Prefeitura, como empreendedor do projeto, elaborou 
a documentação necessária, o mapeamento do núcleo e o Plano de 
Regularização Fundiária Sustentável, no qual estava anexado o projeto de 
urbanização, prevendo, além das intervenções para obras de saneamento e 
reparcelamento do solo, a consolidação de habitações e novas construções 
na faixa dos 15 a 30 metros de APP. Tal documentação foi encaminhada ao 
DEPRN em maio de 2007.

16. Processo Ambiental nº 177/05.
17. Licença ambiental de instalação nº 023/06.
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Em maio de 2009, o DEPRN, em resposta ao pedido de autorização de 
intervenção em APP (urbanização da favela), expediu manifestação 
indeferindo as intervenções do projeto de urbanização do núcleo 
pretendidas na faixa de APP e desautorizando a regularização dos edifícios 
residenciais construídos, sob alegação de que, de acordo com o projeto 
e documentos apresentados, parte da área central da APP estava livre de 
ocupações e que, portanto, seria passível de recuperação, visando resgatar 
sua função ambiental.

Segundo a CETESB, no período de análise do projeto houve o entendimento 
de que as edificações do conjunto habitacional, que não estavam previstas 
anteriormente no projeto, foram feitas em APP remanescente, indo de 
encontro à Resolução CONAMA nº 369/2006 (BRASIL, 2012h), que prevê 
a preservação das faixas de APPs remanescentes. Assim,

Considerando que se tratava de área dentro de APP, livre de ocupações e, 
portanto, passível de recuperação com vistas a resgatar funções previstas 
pelo inciso II do Art. 1º do Código Florestal e, além disso, que não se 
comprova inexistência técnica e locacional para a nova edificação em APP, 
entende-se que intervenções para novas construções na faixa dos 15-30m 
não se enquadram no disposto pela Resolução CONAMA 369/06. (Ofício 
nº 120/09 encaminhado ao SEMASA pelo Núcleo Unificado da Billings/
Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais –  NUSB/ 
DEPRN).

Porém, a área referida pela CETESB como APP remanescente encontrava-se 
totalmente descaracterizada, estando ocupada por habitações, equipamento 
público e sem qualquer tipo de vegetação. Vale ainda ressaltar, que as 
intervenções ocorridas na faixa central da APP contribuíram para a redução 
da densidade de ocupação da área e também da área de impermeabilização 
do solo.

No final de 2011, as obras de canalização do córrego, iniciadas em 2007, 
encontravam-se em andamento, porém em ritmo lento. Da extensão de 
3.280 metros, restam 860 metros a executar. As dificuldades enfrentadas 
para a obtenção do licenciamento ambiental impediam o repasse de 
recursos federais (BNDES) e o cumprimento do cronograma inicial de 
execução das obras.
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O processo de licenciamento da obra de canalização foi iniciado em 2007 
e complementado em várias ocasiões por orientação do órgão licenciador 
estadual. A autorização de instalação foi obtida para o início das obras, 
condicionada ao cumprimento do Termo de Compromisso de Recuperação 
Ambiental (TCRA), no qual, dentre as ações previstas, figura a execução do 
coletor tronco de esgoto. Da sua extensão total de 1.800 metros, encontram-
se, no final de 2011, executados 750 metros, sendo que os demais 1.050 
metros têm previsão de término para final de 201218. Essa obra, no entanto, 
também se encontrava em ritmo lento, devido à dificuldade de garantir a 
disponibilização dos recursos do BNDES. 

Em abril de 2011, quando a competência para emitir a autorização de 
intervenção em APP já havia sido repassada para o SEMASA, a Prefeitura 
solicitou a renovação da licença ambiental de instalação referente à 
urbanização do assentamento19 e, em maio do mesmo ano, foi acordado 
entre a CETESB e o SEMASA o enquadramento do empreendimento na 
Resolução CONAMA nº 369/2006 (BRASIL, 2012h). Desse modo, decidiu-
se anular o indeferimento dado pela CETESB, desde que se comprovasse que 
a ocupação ocorrera antes de 10 de julho de 2001, conforme o disposto no 
inciso V do Art. 9o da referida lei. Em julho de 2011, a Prefeitura apresentou 
ao SEMASA o procedimento preparatório nº 64/9620 do Ministério Público 
do Estado de São Paulo, no qual consta parecer técnico relatando o histórico 
do Jardim Cristiane e sua situação em abril de 2001, comprovando assim, 
a anterioridade da ocupação em APP a 10 de julho de 2001.  Em julho de 
2012, o SEMASA emitiu a renovação da licença de instalação21 referente à 
urbanização do núcleo. 

Segundo a Prefeitura, o processo de regularização fundiária no município 
é complexo e de difícil execução. Além disso, o Governo Municipal não 
conta com o número de técnicos necessários para desenvolver essa tarefa e 
a maioria dos assentamentos localiza-se em áreas com restrições ambientais 
e/ou a situação de domínio da área não está solucionada, o que torna o 
processo longo, burocrático e dependente da atuação de outros atores, 
como o Governo Estadual, o Judiciário e os cartórios. 

18. Processo SMA nº 78.836/2007,16/00337/10 e 16/00186/11. Autorização nº 36.157/09. TCRA nº 
184/2007.
19. Ofício DEHAB-065.04.2011.
20. Constante da licença ambiental de instalação nº 097/12.
21. Licença ambiental de instalação nº 097/12.
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4. Conclusões

Os dados obtidos nas pesquisas analisadas confirmam que grande parcela 
dos assentamentos precários está localizada em áreas ambientalmente 
sensíveis, como as APPs de cursos d’água. Estima-se que na Região do 
ABC aproximadamente 37% dos 1.059 assentamentos apresentam alguma 
restrição ambiental e 221, que abrigam em torno de 54 mil domicílios, estão 
localizados, parcial ou totalmente, em APPs de cursos d’água.

A análise desses dados também confirma a hipótese de que poucos 
resultados foram alcançados com processos de regularização fundiária, 
em geral, e com processos de regularização de assentamentos localizados 
em APPs de cursos d’água, em particular. Além disso, verifica-se a falta 
de articulação dos processos de urbanização, regularização fundiária e 
licenciamento ambiental. 

Observa-se, ainda, o descompasso entre os processos de urbanização 
e regularização de assentamentos precários. Exemplo disso é o fato de 
que, dos 34.194 domicílios localizados em assentamentos consolidados 
(urbanizados) em três dos municípios, apenas 1.444 domicílios foram 
regularizados integralmente. Dos assentamentos precários localizados 
integral ou parcialmente em APPs de cursos d’água apenas nove, 
aproximadamente 4%, estão em processo de licenciamento no órgão 
ambiental estadual. Os processos de licenciamento iniciados entre 2005 
e 2008 têm levado em média quatro anos para conclusão da análise. O 
processo de licenciamento do Jardim Cristiane foi iniciado em 2005 e 
solucionado apenas em 2011.

Cabe perguntar por que apenas 4% dos assentamentos estabelecidos em 
APPs de cursos d’água estão em processo de licenciamento junto ao órgão 
ambiental? E, ainda, por que menos que 1% deles teve seu processo de 
regularização fundiária concluído? 

O estudo de caso do Jardim Cristiane permite registrar algumas constatações 
e levantar hipóteses acerca das limitações para promover a regularização 
fundiária de favelas em APPs compatibilizando os instrumentos 
urbanísticos e ambientais e adotando uma abordagem urbano-ambiental e 
socioambiental da cidade.

Primeiramente, é preciso lembrar que poucos foram os resultados 
alcançados com processos de regularização fundiária no território nacional 
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– fato confirmado pelos números levantados no ABC. Vários autores22 
tratam desse tema e apontam, entre outros fatores, as seguintes limitações: 
irregularidade do domínio das áreas públicas e privadas, limitada 
capacidade institucional dos municípios, característica das áreas ocupadas, 
restrições relacionadas à aplicação a legislação ambiental, questões de 
competências dos entes federativos e grande número de atores envolvidos. 
É nesse contexto que a experiência de regularização de favelas em APPs 
está inserida.

A questão da regularização urbanística e ambiental de assentamentos 
informais inseridos em Áreas de Preservação Permanente (APPs) é 
um tema relativamente novo e ainda mais complexo. Verificou-se que o 
processo de licenciamento ambiental de assentamentos informais em APPs 
é extremamente intricado, moroso e de difícil conclusão. Diversos são os 
problemas que tangenciam essa questão, tais como o conflito de competência 
de autorização de intervenção em APP; a insuficiente articulação do 
arcabouço jurídico e institucional da área habitacional e ambiental; a 
insuficiente descentralização da política ambiental; a “resistência” do setor 
ambiental; falta de capacitação institucional dos municípios e predomínio 
da visão setorial.

A interpretação das recentes leis e normas que tratam da questão ambiental 
e habitacional de assentamentos informais apresenta-se conflitante e 
imprecisa no tocante as suas aplicações, bem como acerca das competências 
de órgãos institucionais nas esferas Federal, Estadual e Municipal, gerando 
entendimentos diferentes entre esses órgãos e assim, dificultando os 
processos de regularização de favelas.

No caso do Jardim Cristiane, constata-se que as sucessivas mudanças 
institucionais e de competências dentro da esfera estadual, assim como as 
interpretações diferenciadas realizadas por órgãos estadual e municipal 
acerca da utilização da faixa de APP, dificultaram o andamento do processo 
de licenciamento ambiental.

Também se constata uma indefinição quanto à aplicação das normas federais, 
como Lei Federal no 11.977/2009 (BRASIL, 2012i) e Resolução CONAMA 
no 369/2006 (BRASIL, 2012h) que, para os órgãos ambientais, antes da Lei 
no 12.651, de 25 de maio de 2012 (BRASIL, 2012j), apresentavam-se de 

22. Ver a respeito em Denaldi; Dias (2003); Santos (2009).



352

forma conflitante. Uma hipótese é que a falta de clareza quanto à aplicação 
e normatização colocou vários processos em “compasso de espera” ou 
prevaleceu o que há de mais restritivo em cada legislação, o que torna mais 
complexo e moroso o processo de regularização.  

Como consequência dessa conjuntura, a grande maioria das favelas em APPs 
não está passando por processo de licenciamento ou autorização ambiental 
e consolidam-se às margens desse processo. Fato que se demonstra pelo 
número de favelas urbanizadas, em processo de urbanização em APPs e 
licenciadas (ou em processos de licenciamento) no ABC. Além disso, nos 
casos cujo processo de licenciamento ou autorização é iniciado, tal ação, 
não raro, acaba tendo um papel meramente formal. Os municípios, muitas 
vezes motivados pela necessidade de atuação emergencial, promovem 
a urbanização, integral ou parcial, antes de concluído o processo de 
licenciamento. 

A questão da urbanização e regularização de favelas em APPs requer a 
capacitação de técnicos e dirigentes municipais e estaduais, além de uma 
abordagem socioambiental integrada. Não se defende aqui que toda e 
qualquer ocupação deva ser consolidada, mas, quando o diagnóstico 
integrado apontar nessa direção, é preciso adotar procedimentos de 
licenciamento e regularização que solucionem os problemas e elevem o 
patamar de qualidade da intervenção. 

Se essa abordagem socioambiental não for aplicada, pouco efeito prático terá a 
nova regulamentação urbanística para promover a recuperação e regularização 
fundiária dos assentamentos precários ou a nova regulamentação ambiental 
para promover a recuperação ambiental da cidade.

Por fim, verifica-se que a ocupação de áreas inadequadas, com restrição 
ambiental, “é uma regra e não uma exceção”. Vale ressaltar que, como 
mencionado anteriormente, é necessário atuar tanto na recuperação desses 
assentamentos localizados em áreas ambientalmente sensíveis como na 
prevenção de novas ocupações desses espaços. Assim como afirma Ferreira 
(2009), é preciso reverter o quadro de exclusão e segregação socioespacial 
do país, ampliando o acesso da população de menor renda ao mercado 
formal de habitação por meio de políticas públicas que efetivamente 
incorporem a função social da propriedade, direcionando recursos públicos 
que atendam à população mais pobre e regularizando, sempre que possível, 
os assentamentos precários existentes, na tentativa de conter o crescimento 
ilegal da cidade e evitar a continuidade da degradação ambiental.
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