
Nexo funcional da política territorial urbana setorial 
fragmentada e o modelo territorial urbano descosturado:  

onde aponta a agenda da política urbana e metropolitana? 
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nexo funcional: política territorial urbana setorial fragmentada & modelo territorial 
urbano descosturado 

2011 comemorou-se 10 anos do EC avaliações 
de limites e desafios 2 destaques: 
1• Desarticulação entre empreendimentos e 
investimentos públicos e privados PAC, PMCMV 
e regulação do uso do solo (PDs) com controle 
social; 
2• Ausência de política fundiária articulada 
aos PDs viabilizando acesso a terra e política 
habitacional de boa inserção urbanística; 
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2011 a 2016 - 1ª metade da década sem avanços significativos aos desafios 
propostos em 2011. Novidades na política e legislação urbanística. 
Avanços 
• novo marco Mobilidade Urbana Lei 12.587/2012 obrigatoriedade de 
Planos de Mobilidade municípios > 20 mil hab. sem conteúdos claros para os 
Planos;  
 
•  Lei Federal obrigatoriedade de Planos para áreas de risco; vincula 
planejamento & projeto de áreas de risco (Lei 12.608/2012) 
 
• Estatuto da Metrópole obrigatoriedade de PDUI prazo de 3 anos sem  
conteúdo mínimo consistente. 
 
Retrocessos 
• recente MP 700 poder publico abre mão da iniciativa urbanística 
permite desapropriação por empreendedores privados (tradição brasileira  e 
internacional só instancias de governos podem desapropriar. 
 
• PL aprovado na CCJ libera obrigação de Estudos Ambientais para 
grandes projetos justificativa: acelerar grandes obras. Lógica RDC para obras 
da Copa/Olimpíadas, contrata obra com projeto básico. Construtoras elaboram 
projeto executivo. Compromete qualidade de obras & equipamentos & 
intervenções nas cidades-sede. 
 



Entorno do Estádio Mané Garrincha/Brasília: o mais caro da Copa 2015 
 

Transoeste/RJ: a maior parte da área não tem calçamento, onde há muita poeira em dias de sol e se 
torna um lamaçal quando chove, pisando em cima de barro. Não há bancos para as pessoas se 

sentarem, principalmente idosos, não há bicicletários, nem local para os próprios ônibus 
estacionarem, atrapalhando o trânsito ao redor da Estação.  
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Planejamento urbano praticado: movimento atualização &revisão de PDs pós- EC  
Áreas de Expansão Urbana (rural > urbana: ITR>IPTU) contexto crise econômica 
financeira  pós 2015.  Revisão PD Cidade Ocidental = flexibilização formas de ocupação 
condições para regularização de ocupações, flexibilização na ocupação de APA & APP, 
reconhecimento de direitos território quilombola aumento da zona urbana.  
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• revisão PD Piri inovações cidade histórica instrumentos de indução dialogo com preservação 
ambiental & patrimonial sem desconhecer dinâmica imobiliária 2ª residência. Duplica 
perímetro urbano lógica compensatória responde demanda imobiliária + descongestiona 
pressão no centro histórico ameaçado especulação gentrificadora expulsa pop. tradicional 
casario = pousadas & restaurantes  turismo alta renda; novos parcelamentos urbanos  ZUOC 
disponibiliza 15% área para HIS & Equipamentos Coletivos > ZEIS/Bairros populares. 
Contencioso judicial: proprietários, empreendedores, comerciantes, ambientalistas e 
preservacionistas. Cenário disputa da cidade=maioria dos planos e operações urbanas: MP  
chamado a intermediar propõe TAC.  

 



Nexo funcional: política territorial urbana setorial fragmentada & modelo territorial 
urbano descosturado: ciclo atual revisão PDs safra 2002-2006 

• Destaque  dispositivo do Estatuto da Metrópole: compatibilização PDs municípios 
metropolitanos ao PDUI. Experiência de BH em andamento de planejamento 
metropolitano promissora na perspectiva do movimento de compatibilização entre 
PDs  municípios metropolitanos com o PDUI o Plano Metropolitano. 
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urbano descosturado: novas iniciativas  

• a) PDE SP ( aprovado com forte pressão dos movimentos de moradia em 
São Paulo notadamente o MTST);  

• b) Criação de Secretaria aplica instrumentos do EC combate a retenção 
especulativa da Terra urbana: PEUC/IPTU progressivo e Desapropriação. 
 
 



SP/SA/Baurú iniciam notificação de imóveis ociosos e aplicação do PEUC e IPTU progressivo 
Medida combate a especulação e degradação urbana. IPTU progressivo é aplicado depois do 
prazo do PEUC (parcelamento, construção e uso dos imóveis) Primeiras cidades implantam a 

ferramenta do EC: Página Função Social da Propriedade lista dos imóveis notificáveis 



  • Governo Federal: continuidade modelo de PU “balcão de transferências 
negociadas” recursos federais para programas setoriais fragmentados do 
MCidades implantada desde 2004 (saída Olívio Dutra). Padrão de Política Urbana 
tende a se aprofundar. 
 
 

nexo funcional: política territorial urbana setorial fragmentada & modelo 
territorial urbano descosturado: MCMV/PAC/BRTs 



nexo da complexa articulação (leg.urb/edilicia/ambiental) com o modelo 
territorial urbano hegemônico do crescimento fragmentado, disperso que 

descostura tecido urbano 
• EUA foram salvos pela reorganização urbana e a integração da economia do país com o sul e o oeste que criou 

condições para a “suburbanização”, reconfiguração que tirou os norte americanos da depressão e conseguiu 
manter o país economicamente viável no pós-guerra. Harvey: o que não o levou à bancarrota foi a construção de 
novas casas e enchê-las de produtos, fazer estradas e preencher as cidades com obras arquitetônicas. 

• Movimento de suburbanização política salvadora da crise da economia norte-americana anos 60 pelo incremento 
de três frentes: i) a imobiliária da construção civil e materiais de construção, ii) a indústria eletro eletrônica e de 
mobiliário, e iii) o incremento das obras rodoviárias.  

      Subúrbio San Jose/Califórnia                                                                Subúrbio Austin/Texas   
 
 
 
 
 
 
 
 

• Subúrbio Durban/Africa do Sul                                                          Subúrbio Ferroviário/Salvador/Brasil 
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• hipótese: desalinhamento entre 1. planos diretores (seus 
zoneamentos), com LUOS estabelecendo volumetrias/morfologias 
urbanísticas, códigos de obras e de posturas, possui nexo funcional 
profundo orgânico, de baixa visibilidade, com 2. o modelo territorial 
urbano descosturado hegemônico da fragmentação e dispersão.  
 

• nas ultimas décadas o desalinhamento dos instrumentos 
urbanísticos e de politica urbana se alinha com o modelo 
territorial urbano hegemônico. 
 

• Não significa que na hipótese de bom alinhamento entre aquele 
conjunto de instrumentos a resultante seriam cidades sustentáveis  
ambientalmente, funcionais urbanisticamente e socialmente 
inclusivas. 
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• Lógica hegemônica PDs (instrumento básico da política urbana), nos 
zoneamentos & parâmetros urbanísticos praticados e na (rara) aplicação de 
instrumentos de política urbana, é reprodução do tecido urbano 
fragmentado disfuncional urbanisticamente reprodutor de deseconomias 
urbanas como abissais distancias entre a localização de trabalho e moradia 
da maioria da população. Ambientalmente predador e socialmente 
segregador. 
 

• Experiências contra hegemônicas em Politicas de Habitação Popular 
(programas de autogestão Uruguai) assessoria técnica, tecnologias, 
escritórios de arquitetura, formação de lideranças (vídeo: A gente não 
constrói só casas, Observatório das Metrópoles):  

• Fundação Casa Popular (anos 40): Realengo/RJ 
• MCMV Entidades com autogestão coletiva: Conjunto Paulo Freire, União da 

Juta, Colinas do Oeste, Unidos Venceremos (SP) 



Experiências contra hegemônicas: Autogestão Coletiva 

• Conjunto Paulo Freire SP  
 
 
 
 
 
 
 
 



Experiências contra hegemônicas: Autogestão Coletiva 

• Conjunto Habitacional Popular Montevideo Autogestão coletiva 
Cooperativa COVITEL 

 



Experiências contra hegemônicas: Autogestão Coletiva 

• Conjunto União da Juta SP 
 



Experiências hegemônicas Habitação popular BNH anos 70 MCMV 
anos 2010 



Experiências históricas contra hegemônicas: autogestão coletiva  

• Moscouzinho/Realengo/RJ (Pioneiros da Habitação Social/Bonduki) 
 



Experiências históricas 

• Pedregulho RJ 1947-52 Reidy 
 
 



Experiências históricas 

• Minhocão da gávea Reidy década de 50 
 



Maniqueísmo simplista: polarização conceitual cidade compacta x 
cidade dispersa 



Desafio da transescalaridade no planejamento urbano e regional: 
cidade & território 

• implementar Estatuto da Metrópole estratégia construir arenas/arranjos 
institucionais de politica metropolitana. Debate metropolitano; 
elaboração técnica/participativa de PDUIS, difícil articulação com os 
PDs metropolitanos onde concentra maior parcela da pop.urbana. 
 

• atualizar o debate da cidade metropolitana urbanística e 
economicamente funcional: arena para a maioria que vive nas franjas 
periurbanas desprovidas de Direito à Cidade (jovens da periferia 
metropolitana resta fazer rolezinhos no shopping), quanto para os das 
privilegiadas áreas centrais abarrotadas de carros particulares com 
passageiro único o motorista congestionado morrendo de medo.  
 

• planejamento da escala metropolitana não é panacéia salvacionista, 
mas contribui para processos ricos na elaboração de políticas públicas: 
processos de orçamento e planejamento participativo anos 90, 
experimentações metodológicas dos PDPs anos 2000.  Experiências 
em curso: RMs de BH (processo técnico-participativo rico CEDEPLAR), 
arenas em construção SP, RJ, Recife, aprendizados avanços e limites. 
 



Desafio da transescalaridade no planejamento urbano e regional: cidade & 
território 

• Experiências recentes aportam, como campo de possibilidades para o 
planejamento urbano, evidencias para a cidadania metropolitana dos 
limites cada vez mais claros da política territorial urbana setorialmente 
fragmentada resultante do olhar fragmentado setorial sobre o território 
urbano metropolitano. 
 

• Limites se evidenciam nas agruras e deseconomias da vida cotidiana 
que o modelo territorial urbano hegemônico fragmentado descosturado 
reserva para todos sem exceção – tal como os impactos ambientais, 
com efeitos perversos especialmente  no endereço espacialmente 
concentrado da pobreza urbana que é a periferia-dormitório 
metropolitana desprovida do direito à Cidade  
 
 



Desafio da transescalaridade no planejamento urbano e regional: 
cidade & território 

Brasil, uma visão geográfica e ambiental do séc.21: vertiginoso aumento da expectativa 
de vida + vertiginosa redução da taxa de fecundidade: 
• Expectativa de vida no Brasil: 36 anos/1910 – 62 anos/1980 – 75 anos/2014 
• Taxa de fecundidade feminina: 6 filhos/1940 – 4 filhos/1980 – 1.7 filhos/ 2014 

 
• Total de crianças cada vez menor e de idosos cada vez maior na rápida Urbanização 

e Transformação etária no Brasil mas diferenciado sócio territorialmente 
 

• Endereço concentrado da pobreza/exclusão urbana: a Periferia Dormitório 
Metropolitana (PDM) efeitos perversos atingem especialmente 2 grupos etários + 
vulneráveis:  

• Idosos, em crescimento vertiginoso (envelhecimento da população urbana Maura 
Bicudo Véras (Questão urbana e envelhecimento populacional): na PDM idosos 
morrem mais cedo 

 Crianças com menos de 14 anos, com a mudança do padrão/tamanho das famílias e 
queda da taxa de fecundidade das mulheres, bem diferenciada por faixas de renda; 
agora o endereço urbano onde estão concentradas as crianças é na periferia 
metropolitana (Ana Nogales, UnB) onde mulheres tem filhos mais cedo e mais filhos.  
 

• Espaço da periferia-dormitório metropolitano desprovida de Direito à Cidade, 
com foco social etário nos 2 segmentos + frágeis, e com ênfase na mobilidade 
urbana: centralidade na agenda da política e do planejamento urbano metropolitano 
da 2ª. metade da década de 2010.  



Desafios  do quadro metropolitano brasileiro  

• Anos 70 : 9 RMs (criadas Governo Federal) 
• Anos 90: 09 + 11 novas = 20 RMs 
• Anos 2000: 20 + 14 novas= 34 RMs 
• Anos 2010: 34 + 36 novas + 3 RIDEs  
• TOTAL até Julho/2016= 73 RMs existentes 
• Em projeto (2016): + 59 projetos criação de RMs 

tramitando. 
• “Inexistência de critério de classificação de RMs e de 

politica nacional sobre a questão metropolitana resultou na 
implementação de RMs que são regiões, mas não 
necessariamente metropolitanas” 

• Desafios: 
• Política Metropolitana federal: articular politicas, planos e 

sistemas (PNDU(a construir)/PNDR/PNOT) não pode 
esgotar sua atuação no âmbito do Mcidades. 

• Políticas Metropolitanas locais: PDUIs + Arranjos 
institucionais 
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