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“A uberdade nativa do solo é o fator que o condiciona. Mal a 

uberdade se esvai, pela reiterada sucção de uma seiva não recomposta, 

como no velho mundo, pelo adubo, o desenvolvimento da zona 

esmorece, foge dela o capital – e com ele os homens fortes, aptos para 

o trabalho. E lentamente cai a tapera nas almas e nas coisas”. 

Monteiro Lobato3

Introdução 

 Na literatura internacional, principalmente nos Estados Unidos, o termo brownfield 

compreende empreendimentos industriais ou comerciais abandonados ou subutilizados que 

podem estar passíveis ou não de contaminação (Environmental Protection Agency – EPA; 

E.U.A.). Na França a terminologia mais comum para estes sítios é a de friche industrielle, na 

Alemanha utiliza-se a expressão atlasten, enquanto na Inglaterra, usa-se o termo derelict 

land (SÁNCHEZ, 2001). 

 Ainda não há uma definição exata para o termo na língua portuguesa, mas o estudo 

destes sítios vem suscitando cada vez mais o interesse de geógrafos e planejadores, bem 

como dos organismos públicos, dispostos a solucionar esta problemática e também da 

iniciativa privada, que tem como perspectiva, o reuso destas áreas. 

 Neste artigo, serão tratadas as origens, as políticas possíveis e as implicações, tanto 

na esfera ambiental, quanto na esfera econômica e social, que estes sítios têm gerado na 

dinâmica urbana das regiões delimitadas na cidade de Americana, que apresenta fatores 

endógenos e históricos propícios a este tipo de análise, como por exemplo, a primordial 

inserção do município no “campo aglomerativo” da metrópole paulista e sua vocação 

histórica para o setor industrial têxtil, este que, atualmente vem sofrendo ameaças devido à 

importação de manufaturas asiáticas e falta de competitividade tecnológica frente a novos 
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mercados, condições que favorecem o declínio do setor e conseqüentemente geram o 

aparecimento dos chamados brownfields, seja por falências ou fatores locacionais. 

 Para tanto se faz necessário um entendimento prévio dos processos históricos, a fim 

de se compreender a evolução de uma área ou indústria até o seu estágio atual de 

brownfield, e posteriormente, uma conceituação no que concerne, as funções, estruturas e 

os impactos na forma e na sociedade como um todo. Esses fatores serão então abordados 

de forma mais prática no estudo de caso da área Central e no núcleo de Carioba, com suas 

respectivas especificidades. 

 Por fim serão apresentados instrumentos legais e políticas para a revitalização de 

brownfields, com o intuito de repensar a mobilidade territorial urbana de forma a gerar 

condições sustentáveis na cidade e de se criar uma cultura voltada para a desativação de 

empreendimentos industriais, fazendo com que estes deixem de gerar um ônus social e 

ambiental. 

Caracterização da Área de Estudo 

 O município de Americana, localizado na região leste do estado de São Paulo 

(Latitude 22º 44´21´´S; Longitude 47º 19´53´´W), pertence à Região administrativa de 

Campinas, distando 41 km desta localidade e 129 km da capital, São Paulo; sendo a via de 

acesso mais importante a Rodovia Anhanguera (SP 330). O município possui área de 144 

km² e uma população aproximada de 185.000 hab. A região de Americana é responsável 

por 85% (oitenta e cinco por cento) da produção nacional de tecidos planos de fibras 

artificiais e sintéticas, por essa razão, é considerada o "Maior Pólo Têxtil de Tecidos Planos 

de Fibras Artificiais e Sintéticas da América Latina". (SINDITEC, 2004). 

 A área de Carioba constitui-se como um núcleo afastado da concentração urbana, 

margeada pelo rio Piracicaba e pelo ribeirão Quilombo. A área Central é de ocupação 

antiga, com relevo acidentado, possuindo uma zona de intensa atividade comercial e de 

fluxo de pessoas, devido ao “convívio” municipal, ao terminal de ônibus e aos equipamentos 

públicos e privados de prestação de serviços. 

Figura 1 – Caracterização da Área de Estudo 

                                                                                                                                                         
3 Cidades Mortas, Obras Completas de Monteiro Lobato, Editora Brasiliense Ltda. São Paulo, 1956.p. 3. 
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(FONTE: Secretaria de Planejamento e Coordenadoria de Americana com alterações). 

Processo Histórico 

 A contextualização dos processos históricos é de grande valia para o entendimento 

da paisagem tal qual nos é apresentada no tempo presente. Para Milton Santos (1985), a 

paisagem é o resultado cumulativo de tempos e do uso de novas técnicas. Sendo assim, 

nos cabe em um primeiro momento, entender como os processos na área de estudo, foram 

condicionantes para que se apresentassem as peculiaridades observadas atualmente. 

 O município de Americana, como inúmeros outros municípios do estado de São 

Paulo, teve sua origem ligada à expansão da malha ferroviária paulista. No ano de 1875 a 

Companhia Paulista de Vias Férreas e Fluviais, entregava a população da então Vila 

Americana, a Estação Ferroviária, esta com a finalidade de facilitar o escoamento da 

produção agrícola, que consistia no cultivo de melancias e algodão. Ao redor da estação 

começava a surgir o primeiro núcleo urbano, que viria a se tornar o atual município de 

Americana. 

 Um fator primordial merece ser também elucidado. A Fazenda Salto Grande, 

localizada no território de Vila Americana, teve em suas propriedades a primeira indústria da 

Vila, e que sobre a razão social Clement H. Willmot & Cia., trouxe os primeiros teares 

importados. Posteriormente com o nome de Fábrica de Tecidos Carioba (palavra tupi que 

significa “pano branco”), a fábrica passa a ser propriedade da família Muller, que no ano de 

1902 deixa a cidade de São Paulo e se instala na Vila Americana, mais especificamente no 

núcleo de Carioba. 
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  Em torno da indústria cria-se uma infra-estrutura para suprir as necessidades de 

mão-de-obra e energia; para tanto a família Muller edificou diversas residências constituindo 

um bairro e construiu uma usina hidrelétrica. Surgia assim a célula máter da qual se 

originaria o parque industrial que compõe o município. 

 A Fábrica de Carioba serviu posteriormente como irradiadora de desenvolvimento 

para a Vila. De seu núcleo operário saíram tecelões que compraram teares de seus próprios 

empregadores e se instalaram na Vila, prestando serviços a fábrica de Carioba. Iniciava-se 

assim o façonismo, também conhecido como subcontratação, que criou oportunidades para 

o florescimento de novos empreendedores dispostos a investir e constituir novas indústrias; 

neste período, surge por conseguinte, os primeiros salões industriais na área Central. 

 Nas décadas de 1940 e 1950, o parque industrial teve uma considerável expansão e 

o que em um primeiro momento caracterizou-se pela diversidade de indústrias, logo se 

reduziu ao adensamento têxtil devido principalmente ao aparecimento de grandes indústrias 

deste setor. A população viria a crescer concomitantemente com o desenvolvimento das 

indústrias, sendo que o núcleo industrial sairia do eixo de Carioba e passaria para a região 

Central. 

 Já nos anos posteriores a 1965 as pequenas indústrias têxteis se propagaram na 

malha urbana, devido ao façonismo. O resultado desta falta de planejamento foi a 

proliferação dispersa de estabelecimentos industriais na área residencial Central que já não 

dispunha de infra-estrutura para este uso do solo, conferindo o que MENDES (1997) 

considera como “total invisibilidade espacial”.  Nos anos de 1970 a oferta de empregos 

promovida pelas indústrias que careciam de mão-de-obra, atraiu migrantes oriundos de 

varias localidades, propiciando a suburbanização, mas também evidenciando um momento 

de ápice da indústria e do município, como a diversificação do parque industrial com a 

entrada dos setores de química, borracha e mecânica e do desenvolvimento do chamado 

setor terciário (LIMA, 2002). 

Os patamares de geração de riquezas e desenvolvimento industrial seguem até 

meados do final da década de 1980. O inicio da década de 1990 traz o declínio do setor 

têxtil e estagnação econômica para a cidade. A Tabela 1 ilustra quantitativamente através 

de suas variáveis, os impactos no setor têxtil. 

Tabela 1 – Número de Tecelagens Planas e Empregos Efetivos em Americana 

Variável 
/Ano

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Tecelagens 
Planas 

827 764 676 680 475 447 395 416 425 456

Empregos 
Efetivos 

17.845 15.532 14.340 10.597 9.286 8.540 8.148 8.725 8.850 10.231 

(Fonte: SINDITEC, 2004) 
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Isso se deve primeiramente, ao sucateamento do parque têxtil, em parte pela 

mentalidade de acumulação e não modernização dos sistemas de produção por parte dos 

empresários locais, considerados “self-made-man” (LIMA, 2002). 

Aliada a esta defasagem tecnológica, a abertura de mercados aos tecidos 

estrangeiros foi brutal, principalmente com a concorrência asiática, considerada desleal; por 

ter seu custo de produção muito reduzido devido às contratações de mão-de-obra “barata” e 

muitas vezes ilegal, por não ter legislações trabalhistas nem instituições sindicais de apoio, 

por receber subsídios governamentais e ter políticas protecionistas. 

“Em São Paulo, a região dos municípios de Americana, Nova Odessa, 

Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré é um centro importante de elaboração de 

tecidos planos de fibras artificiais e sintéticas. Todavia esse é o segmento 

mais lesado pela vaga de importações asiáticas, que passaram de 2,2 mil 

toneladas de tecidos sintéticos em 1989 para 60,9 mil em 1995. Nesse 

mesmo período o parque industrial têxtil da região de Americana minguou 

para 675 estabelecimentos e 20 mil trabalhadores” (SANTOS & SILVEIRA, 

2002). 

O governo federal brasileiro passou a tomar medidas restritivas apenas em 1995, 

com a Portaria nº. 201, de 10.08.95, quando grande parte do setor já estava estagnada, a 

maioria, pequenas e medias empresas. 

Forma, Função e Estrutura 

 Para uma melhor compreensão do objeto de estudo, faz-se necessário um 

entendimento sobre sua forma, função e estrutura, embasado nas concepções propostas 

por Milton Santos (1985). 

 A Forma consiste na feição exterior, no aspecto visível de uma coisa, a Função é a 

atividade esperada de uma forma e a estrutura é a inter-relação de todas as partes de um 

todo, o modo de organização ou construção (SANTOS, 1985). 

 Neste contexto podemos entender os brownfields como objetos espaciais 

perceptíveis que no processo histórico da conjuntura da cidade foram tolhidos da estrutura 

produtiva e portanto perderam sua função econômica e por conseguinte sua função como 

agente social, à medida que passam a gerar um ônus na trama urbana presente. 

 Em Americana os processos de maior impacto estão ligados a reestruturação 

produtiva na década de 1970 e a abertura de mercados na década de 1990. Estas 

mudanças na dinâmica estrutural econômica irão conferir as particularidades na 

funcionalidade dos objetos e nos impactos em sua forma. 
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 Com o reordenamento da estrutura produtiva, muitas indústrias passaram a deixar 

seu espaço físico tradicional e se deslocaram para novos eixos de desenvolvimento; por 

motivos locacionais de redução nos custos de produção e pela saturação das áreas 

centrais, que impediam a sua expansão física; para a adequarem-se as novas legislações 

de cunho ambiental; e por uma busca na relocalização dos segmentos de mão-de-obra. 

Neste período surge a iniciativa do poder público de criar os chamados Distritos Industriais, 

que tiveram seu início na década de 1970. 

 O impacto da política macroeconômica conferiu ao local uma externalidade negativa. 

À medida que o reordenamento dos grandes grupos se concretizou, o elemento mais 

fragilizado foi o das pequenas e médias instalações façonistas. Sem competitividade frente 

aos produtos importados, essas instalações tiveram sua função, que consistia na produção 

em pequena escala na forma de subcontratação, drasticamente afetada. 

 Todos esses impactos negativos virão a se configurar visivelmente na decadência do 

centro urbano, que outrora fazia parte da estrutura industrial, resultando nas formas 

arquitetônicas abandonadas, os brownfields. 

 Os brownfields, são portanto, fatores sociais aguardando novos usos, novos 

movimentos que lhe imprimam uma nova função visto que não podem ser destruídos 

imediatamente, devido a implicações legais, ambientais e imobiliárias.  Sendo assim, resta-

nos tão somente uma mistura de formas novas e velhas, de estruturas criando novas formas 

mais adequadas para cumprirem novas funções ou se adequando a formas velhas 

(SANTOS, 1985). 

Núcleo de Carioba 

 Como visto anteriormente Carioba teve papel decisivo na vocação têxtil de 

Americana. Um projeto de tombamento pelo Condephat chegou a ser apresentado e 

aprovado pela Assembléia Legislativa de São Paulo, mas foi vetado pelo então Governador 

Paulo Maluf. Neste período houve a demolição das casas dos antigos moradores e 

funcionários da Tecelagem. No ano de 1983 a prefeitura assume a propriedade, com os 

edifícios que ainda permaneciam. 

 Até o ano de 1973, a Fábrica de Tecidos Carioba empregava 600 pessoas. Sua área 

total correspondia á 456.000 m² e a área construída 29.586 m². Nos dias atuais Carioba 

encontra-se em estado de abandono. A maioria dos grandes salões está parcialmente 

destruída, recoberta de entulhos. Seu uso é frequentemente destinado ao depósito de 

teares quebrados, mas o que mais chama a atenção é a utilização dos brownfields para o 

armazenamento de produtos químicos, oriundos dos processos de tinturaria; alguns prédios 

são subutilizados, podendo ainda ser observado o funcionamento de alguns teares. 
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 A prefeitura, atual responsável pela área, ainda tenta propiciar um uso para os 

salões, alugando-os a um custo de um real por metro quadrado. Essa medida que num 

momento pode parecer benéfica, pois dá renda á uma parcela da população, pode trazer 

conseqüências negativas. Exemplificando, os locatários podem não respeitar os padrões 

arquitetônicos, já que muitas vezes tem de arcar com a manutenção dos edifícios antigos, 

podendo danificá-los e gerar passivos também ao meio ambiente, alocando de forma 

inadequada os seus resíduos. 

 A localização geográfica do núcleo de Carioba merece atenção. Afastada da área 

urbana, a região de Carioba é margeada pelo rio Piracicaba e onde se encontra a foz do 

ribeirão Quilombo (depositário do rio Piracicaba). Este contexto confere á esta área um 

cuidado especial, por representar um ponto marcante na esfera ambiental. Mas o que se vê 

é um desrespeito histórico ao meio ambiente, pois materiais químicos são despejados no 

ribeirão Quilombo sem qualquer tratamento. Podemos imaginar no cenário antigo, quando 

os atuais brownfields ainda operavam, o volume de material que foi despejado. Além disso, 

Sánchez (2001) alerta que: 

“Quando uma indústria deixa de emitir efluentes líquidos ou poluentes 

no ar, seus efeitos imediatos cessam; o rio segue fluindo e suas águas diluem 

os poluentes remanescentes ou os transporta para longe; suspendendo as 

emissões atmosféricas, o ar torna-se limpo, mas as substancias nocivas 

acumuladas no solo ali permanecem e lentamente podem poluir as águas 

subterrâneas ou superficiais e afetar a biota” (SÁNCHEZ, 2001). 

 Esta grande área de brownfield também gera impactos no escoamento das águas 

pluviais e sua localização destruiu a mata ciliar direita do ribeirão Quilombo, fazendo com 

que a paisagem apresente marcas de degradação ao longo do curso d’água, havendo perda 

de solos férteis e fragmentação nas manchas e corredores de vegetação. O conforto térmico 

também foi alterado; a grande área construída retém calor e faz com que a temperatura 

mais elevada seja percebida. 

Área Central 

 Na região central de Americana é evidente a presença de brownfields. Ligados ao 

processo histórico da indústria têxtil, são caracterizados na maioria das vezes por imensos 

salões combalidos, com fachadas degradadas, vidros estilhaçados, restos de materiais, que 

denotam a ação do tempo e do descaso. 

 Estes edifícios já tiveram seu papel histórico na economia do município, mas hoje 

sua função social não corresponde aos novos anseios da sociedade, movida por uma nova 
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dinâmica e um novo processo de produção. As causas para o surgimento destes brownfields 

são diversas, passando pela esfera econômica, política e social. 

 O fator primordial, no caso de Americana, gira em torno da esfera econômica. Como 

vimos, a abertura econômica de mercados não planejada no início da década de 1990, fez o 

município de Americana enfrentar uma séria crise, visto que as manufaturas importadas 

principalmente do leste asiático concorriam de forma desleal com os produtos nacionais. As 

pequenas e médias empresas sem um amparo do governo e com tecnologias ultrapassadas 

não puderam manter suas atividades e tiveram de fechar suas portas. O saldo econômico 

deste processo foi desastroso. 

  Além dos postos de trabalho perdidos e da queda da arrecadação de impostos, toda 

a estrutura articulada com o sistema façonista no centro da cidade passou a ter sua função 

gradativamente perdida na medida em que o processo histórico dinamizou novos meios de 

produção. Muitos dos passivos deixados são reflexos deste processo. 

 Um grande exemplo é o brownfield formado pela antiga fábrica de Tecidos Decoratriz 

Ltda. Fundada em 1963, a fábrica possuía 130 funcionários e uma área construída de 6.000 

m², localizada em sua época, na faixa de expansão urbana da cidade. No decorrer da 

expansão urbana, a área ocupada pelo prédio passou a localizar-se no core central da 

cidade, dificultando sua possível expansão, devido ao fato do entorno já estar 

completamente saturado. Seu uso incompatível do solo urbano passou a gerar conflitos seja 

devido aos ruídos dos teares, seja pelo fato do despejo de poluentes no córrego situado ao 

seu lado. Com o encerramento de suas atividades o edifício, abandonado, foi se tornando 

gradativamente decadente, trazendo um impacto visual e social negativo na paisagem 

urbana. Mas a área passou a ganhar valor enquanto que seu entorno passou a perdê-lo. 

 Isso se deve ao fato de no início, como dito, a fábrica se localizar na área de 

expansão urbana, sem muita infra-estrutura. Com o decorrer da expansão, a área então 

localizada no centro urbano, que através de investimentos do setor público passou a ter 

melhorias em sua infra-estrutura, como a retificação do córrego vizinho, o asfaltamento e a 

criação de avenidas, ganhou mais valor. 

“Assim fica auto evidente que quando mudamos a forma espacial da 

cidade (realocação, vias de transporte, fontes de poluição) também mudamos 

o preço de acessibilidade e o custo de proximidade de qualquer propriedade” 

(HARVEY, 1980). 

Da ótica das propriedades vizinhas no entanto, temos uma desvalorização de seus 

imóveis e um custo maior na sua manutenção 
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“(...) pois a proximidade de fontes de poluição e barulho e de 

ambientes decadentes, tende a impor certos custos sobre a moradia, como 

por exemplo, limpeza e lavagem de fachadas, protetores contra ruídos, etc” 

(HARVEY, 1980). 

A maior parte dos brownfields da área Central é usada como “recurso futuro”, a 

espera de uma valorização de seu entorno ou da atribuição de uma funcionalidade advinda 

de um novo processo econômico, uma vez que os recursos são também avaliações 

tecnológicas e culturais (Harvey, 1980). Também há a hipótese de aumento nos custos dos 

aluguéis, ou uma valorização excessiva que faça com que seja mais rentável vender o 

terreno. 

 O efeito disto promove uma “inércia espacial” na configuração do centro urbano. 

Atividades que poderiam estar sendo desenvolvidas na localidade para a geração de 

empregos ou de caráter lúdico, a fim de propiciar melhorias sociais, ficam condicionadas a 

especulação imobiliária, impedindo uma expansão do comércio ou das residências e 

influindo diretamente ainda que de forma imperceptível, num primeiro momento, na 

economia e renda local. Como explicita Harvey (1980), se a acessibilidade ou proximidade 

mudam (como ocorre cada vez que há uma mudança locacional), então o preço local muda, 

e por extensão, há uma mudança implícita na renda real do indivíduo. 

 Pode-se ainda, verificar no Centro urbano o processo de mudança ocasionado pelo 

estímulo a determinada empresa de deixar o solo urbano que ocupa (restando no local o 

brownfield) para se realocar em novos distritos industriais, a fim de se transformar o uso do 

solo para novas atividades (SÁNCHEZ, 2001). 

 Outro tipo de brownfield encontrado no Centro urbano de Americana, condiz com a 

história do município, e é caracterizado pela Estação Ferroviária. 

 No decorrer do processo histórico vimos que a construção da estação ferroviária veio 

a facilitar o escoamento da produção agrícola. 

 Em meados da década de 1950 a área foi absorvida pela presença da indústria e da 

ocupação comercial. O típico centro histórico, configurado pela igreja matriz, estação central 

e praça principal, hoje se apresenta como um elemento urbano de extrema complexidade. 

Os espaços foram preenchidos pelo comércio informal; o antigo espaço público foi 

parcialmente tomado pela presença inconveniente do Terminal de ônibus. 

 Em Americana, como na maioria das cidades do país, o fluxo de trens tornou-se 

reduzido e das poucas locomotivas que passam pelo município, a maioria transporta 

produtos e não mais passageiros. Assim, a estação ferroviária perdeu sua utilidade no 
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contexto social da cidade, tendo sido “esquecida” pela população e pelo poder público, 

tornando-se um brownfield de grande impacto no Centro de Americana. 

“Com a perda de sua função, as ferrovias foram sendo substituídas por 

outras vias de transporte, passando a ter um papel secundário, tornando-se 

quase obsoletas; estações foram fechadas e seus trilhos, arrancados, suas 

oficinas e armazéns demolidos” (SÁNCHEZ, 2001). 

As fachadas do edifício estão depredadas e pichadas; a estrutura metálica encontra-

se corroída, o forro do prédio está danificado. Estes fatores tornam o local, de movimento 

intenso por se situar ao lado do terminal de ônibus, um ponto de abrigo para moradores de 

rua, usuários de drogas, prostitutas, transexuais, pichadores e de outros indivíduos 

marginalizados que não condizem com a moral social vigente e portanto são vistos com 

receio pela população em geral. 

Segundo relatos dos moradores locais, estes indivíduos se alojam nos vagões, que 

permanecem estacionados “eternamente” nos trilhos da Fepasa, consumindo drogas e se 

prostituindo. As residências da região têm seu valor bem abaixo do mercado, trazendo 

conseqüências econômicas negativas para os moradores, que não vêem solução imediata e 

nem conseguem se desvencilhar dos imóveis. Os vagões estacionados, também são 

responsáveis pelo impacto visual, já que os moradores se queixam de não conseguirem ter 

uma visão da paisagem central. 

Outro problema relacionado à orla ferroviária, diz respeito à fratura que esta causa 

no tecido urbano. A região Central, principalmente, enfrenta problemas de 

congestionamento intensos, já que o município possui 1,87 automóveis por habitante, e não 

dispõe de “válvulas de escape” para os veículos na área. A Estação Ferroviária, 

acompanhada dos trilhos, apresenta-se assim como uma verdadeira barreira geográfica, já 

que seciona a região Central, fazendo com que um percurso de mais de dez quadras fique 

sem conexão com o outro setor da cidade. O fluxo de veículos dirige-se então para os dois 

viadutos da zona Central e para uma pequena rua que corta os trilhos, monitorada por uma 

cancela. Os agravantes são, o Terminal de Ônibus, que faz com que a Avenida Doutor 

Antônio Lobo torne-se praticamente um corredor de ônibus, e o ”convívio“ municipal, que 

não permite o tráfego de veículos. 

Além dos fatores sociais e urbanísticos, deve-se considerar o fator ambiental. 

“A margem das ferrovias pode oferecer riscos, pois os vagões que 

trafegam, carregam consigo materiais muitas vezes tóxicos como 

combustíveis e produtos químicos, que acidentalmente podem vir a entrar em 

contato com o lençol freático e afetar o uso do solo. Ademais, vazamentos de 
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óleo diesel e lubrificantes de locomotivas e vagões também contaminam o 

solo, assim como os produtos tóxicos usados para preservar a madeira dos 

dormentes” (SÁNCHEZ, 2001). 

Atualmente, a Estação Ferroviária apresenta-se na percepção sócio – espacial como 

uma área futura, segundo a concepção de SOLÀ-MORALES, 

“(...) terrain vague, uma área sem limites claros, sem uso atual, vaga, 

de difícil compreensão na percepção coletiva dos cidadãos, constituindo 

normalmente um rompimento na trama urbana. Mas é também uma área 

disponível, cheia de expectativas, de forte memória urbana, com potencial 

original: o espaço do possível, do futuro” (SOLÀ-MORALES, 1995). 

Sendo assim, uma das possíveis medidas de revitalização desta área seria a sua 

transformação em museu, como ocorreu em diversos municípios europeus que tiveram suas 

linhas férreas desativadas (SÁNCHEZ, 2001). 

Outra proposta seria a criação de um espaço público, como um corredor de passeio 

ou ciclovia. Mas este projeto só seria viável com a plena desativação da ferrovia, pois esta 

ainda opera de forma parcial, dificultando assim sua aplicação. A desativação completa 

permitiria também a ampliação da via de automóveis, melhorando as condições do trânsito. 

Um outro fator seria a refuncionalidade, que necessitaria de uma ação 

governamental mais efetiva por parte do estado ou da federação. A retomada do transporte 

ferroviário, conferiria uma maior participação no transporte de mercadorias e passageiros. 

Esse ponto torna-se pertinente, ao passo que a região aumenta sua população, suas redes 

e fluxos de comércio e mercadorias, ganhando o status de Região Metropolitana. A criação 

do trem metropolitano a exemplo do que ocorre na Grande São Paulo seria viável, já que a 

infra-estrutura dos trilhos seria reaproveitada e no caso da Estação Ferroviária de 

Americana, por sua proximidade com o Terminal de ônibus, poderia ser efetuada a 

integração dos dois sistemas, criando uma Estação Intermodal. 

Legislação, Políticas Públicas e Revitalização de Brownfields 

 A cidade constitui-se como um produto social e seus elementos se interrelacionam 

de forma dinâmica. O espaço urbano pode ser visto como um campo de relações, onde 

diversos interesses conflitantes agem, como por exemplo, os interesses do capital industrial, 

do capital imobiliário, do capital comercial e da população residente. A conciliação desses 

interesses diversos vem a ser um dos principais problemas para a organização deste 

espaço, para que este se torne menos agressivo e mais justo. 

  Para Harvey (1980, p. 39), 
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“qualquer estratégia abrangente, para lidar com sistema urbanos, deve 

conter e reconciliar políticas destinadas a mudar a forma espacial da cidade 

(localização de objetos) e políticas destinadas a afetar os processos sociais 

que existem na cidade (estruturas sociais de ligação)”. 

Apesar da dinâmica na cidade de Americana ser contínua e abrangente, devido 

sobretudo, ao forte setor comercial e industrial, a própria lógica de mercado impede que 

certos pontos da cidade se desenvolvam, como por exemplo, a manutenção de terrenos 

vagos e improdutivos, esperando uma valorização do entorno, geralmente efetuada pelo 

poder público, para agregar valor e serem vendidos, tornado-se assim reservas imobiliárias 

para especulação. 

 Nesse sentido cabe ao poder Público intermediar as diversas relações e elaborar 

mecanismos para que este espaço conflitante gere riqueza equitativamente. Como 

instrumentos de ação o Poder Público dispõe na esfera municipal do Plano Diretor, que 

previsto pela Constituição, tem a incumbência de definir a função social da cidade e da 

localização da propriedade na cidade. 

 Os seguintes instrumentos de ação urbanística, inseridos na temática do Plano 

Diretor e do Estatuto da Cidade, serão tratados a seguir, dentre eles: o tombamento, a 

desapropriação-sanção, a utilização compulsória e o IPTU progressivo. 

 O Tombamento vem a ser um dispositivo legal para a preservação do patrimônio 

cultural. Esta proteção se dá através do Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937, que 

determina a inscrição no Livro Tombo, após procedimento administrativo competente, em 

que fique demonstrado o respectivo valor histórico, artístico, paisagístico, turístico, cultural 

ou cientifico.   

 A finalidade do tombamento, que abrange bens móveis e imóveis, é a preservação 

da coisa ou do local, considerado de relevância para o patrimônio cultural brasileiro (CF, art. 

216). O imóvel tombado tem restrições quanto futuras modificações, sendo impedido de ser 

destruído, mutilado ou demolido, podendo, no entanto, ser reparado, pintado ou restaurado, 

mediante autorização de órgão competente e em caso de venda do bem tombado o direito 

de preferência se dá primeiro a União depois ao Estado e por fim ao município (Decreto-Lei 

25/37). 

 O tombamento, portanto, viria a ser uma alternativa para os brownfields históricos, 

que no caso de Americana, seriam o próprio bairro de Carioba (que teve pedido de 

tombamento vetado no passado), pela sua relevante participação na história industrial do 

município, e a Estação Ferroviária localizada no Centro da cidade, que como dito, foi o 

marco da criação da Vila Americana e do que viria a ser a futura cidade. 
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 A desapropriação tem o intuito de permitir ao poder público a transferência de forma 

compulsória da propriedade privada para o domínio público, por utilidade, necessidade 

pública ou interesse social; constituindo-se num ato administrativo que se inicia pela 

declaração de utilidade ou de interesse social dos imóveis atingidos, promovendo a 

avaliação dos mesmos, para a realização da justa indenização em dinheiro, (C F, art. 5°, 

XXIV). Já a sanção consiste em uma indenização a sociedade, por parte da propriedade que 

não cumpriu sua função social. 

 Estes dispositivos legais são importantes para coibir a futura criação de novos 

brownfields e de punição para os proprietários que gerenciam mal sua propriedade quanto à 

função social. A sanção coíbe a formação de brownfields, pois pune o proprietário numa 

escala de tempo menor, ou seja, antes da cristalização do brownfield o proprietário é 

alertado por meio legal a impedir que isto ocorra. A desapropriação consiste em um 

instrumento que permite a flexibilidade da ação pública em projetos para a cidade. 

 Os brownfields da área central e de Carioba poderiam ser agrupados, e sob o 

domínio público, revitalizados de forma a servir toda a cidade, como por exemplo, sendo 

transformados em praças, conjuntos esportivos, áreas de lazer, preservação do meio 

ambiente e criar novas atividades econômicas para gerar renda e emprego. 

 Para coibir a especulação imobiliária e obrigar os proprietários a utilizar sua 

propriedade de forma social, foi criada a utilização compulsória. Na utilização compulsória, o 

Poder Público municipal poderá aplicar a obrigatoriedade de se extrair uma cota mínima de 

produção da propriedade subutilizada ou não utilizada, com a finalidade de garantir uma 

destinação social. 

 O §1° do artigo 5° do Estatuto da Cidade estabelece dois critérios para a 

identificação de propriedades urbanas que se enquadrem na categoria de propriedades 

subutilizadas, a saber: quando o aproveitamento é inferior ao mínimo definido no plano 

diretor ou na legislação dele decorrente, ou quando for utilizado em desacordo com a 

legislação urbanística ou ambiental. A presença dos brownfields no Centro da cidade, é 

neste caso passível de ação desta lei e portanto, cabe a estes imóveis corresponderem aos 

seus usos urbanísticos e aos proprietários a exigência da utilização prevista no plano. 

 Outra prática de estimulação ao redesenvolvimento ou revitalização dos brownfields 

seria a aplicação do IPTU progressivo no tempo. Suas diretrizes são explicitadas no PL 

5.788/90, 

“garantir (...) o direito a terra urbana, a moradia, ao saneamento ambiental, a 

infra-estrutura urbana, ao transporte e serviços públicos (...) para as 

presentes e futuras gerações” (art.20, I). 
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“(...) ordenar e controlar o uso do solo, de forma a evitar, a utilização 

inadequada dos imóveis urbanos” (art. 20, VI, a) e a “retenção especulativa 

de imóvel urbano que resulte na sua subutilização ou não utilização” (art. 20, 

VI, e). 

Deste modo os brownfields seriam punidos com um tributo crescente anualmente, 

objetivando os proprietários a utilizar seus bens de forma socialmente adequada. A 

aplicação deste tipo de imposto necessita de uma estrutura inovadora e no caso de 

Americana seria de utilidade, visto que a cidade enfrenta problemas com brownfields, para 

tanto é necessária a identificação e o mapeamento dos brownfields existentes, bem como a 

criação de um inventário destes sítios. 

 Mas a problemática dos brownfields envolve fatores de ordem muito mais complexa. 

Muitas vezes os brownfields são áreas contaminadas que exigem políticas específicas. 

Também é valido afirmar que muitos dos brownfields são empreendimentos que requeriram 

falência e deste modo a punição econômica dos responsáveis se torna de difícil aplicação, 

havendo também a probabilidade do imóvel estar em tramites judiciais, como no caso de 

grandes firmas que encerraram suas atividades, mas deixaram enormes dividas de cunho 

trabalhista ou de impostos não pagos. 

 No que tange aos aspectos de áreas contaminadas, SÁNCHEZ (2001) aponta cinco 

tipos de abordagem: a negligência, a abordagem reativa, corretiva, preventiva e proativa. 

 A negligência como o próprio termo exemplifica, diz respeito à não agir na 

manifestação do problema ou esperar que este não se manifeste. A abordagem reativa 

prevê ação desarticulada e resposta caso a caso. Na ação corretiva segue-se uma forma 

planejada e sistemática visando remediar o problema, após identificação e diagnóstico, 

podendo haver estudo e eventual recuperação quando há mudanças no uso do solo. Já a 

abordagem preventiva planeja o fechamento do empreendimento industrial em atividade, 

que possa causar contaminação do solo e adota instrumentos que garantam a desativação 

adequada. Por fim a abordagem proativa tem por finalidade o planejamento e gestão 

ambiental de todas as etapas do ciclo de vida de um empreendimento. (Extraído de: Tipos 

de Abordagem Adotados Face a Questão dos Sítios Contaminados, p. 117. In: 

Desengenharia: o Passivo Ambiental na Desativação de Empreendimentos Industrias; 

SÁNCHEZ, 2001). 

 Atualmente há um esforço dos setores público e privado, para a viabilização de 

parcerias, conhecidas como PPP, na tentativa de buscar soluções que conciliem os 

interesses de ambos. Nesse sentido, o Poder Público viabiliza financiamentos e entra com 

atribuições legais, enfocando o desenvolvimento urbano sustentável, a preservação 

ambiental, o emprego, a redução do “consumo” do espaço e o equilíbrio social. Em 
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contrapartida, o setor Privado oferece tecnologia, know how, recursos financeiros e 

flexibilidade executiva, enfocando os interesses empresariais e o lucro. 

No caso específico da cidade de Americana, a Prefeitura Municipal vem realizando 

uma série de medidas para as áreas de brownfields. Em Carioba, como vimos, existe a 

possibilidade de se alocar salões, ainda que esta medida gere controvérsias; no local a 

Prefeitura mantém a Casa Herman Muller e o Arquivo Histórico Municipal e desenvolve 

atividades culturais em geral. Quanto aos brownfields a Prefeitura tem como projeto o 

cadastramento e a criação de inventários para a tomada de políticas mais apropriadas no 

futuro. 

Na área Central o plano de “Revitalização do Centro Urbano” já esta em fase de 

andamento, tendo início com a reestruturação da coleta de lixo (colocação de caçambas em 

pontos estratégicos). Posteriormente a Prefeitura “impediu” a parada de ônibus coletivos em 

frente à Estação Ferroviária que hoje vem sofrendo reformas em sua estrutura e fachadas, 

estas recebendo nova pintura. O projeto também revitalizou as praças centrais e a antiga 

Igreja de Santo Antônio, bem como o “convívio municipal” que ganhou novo piso intercalado 

(facilitando absorção de água) e que tem como meta a integração com a Estação 

Ferroviária, melhorando a locomoção dos pedestres e substituindo o modelo voltado para o 

automóvel. 

As políticas da Prefeitura Municipal visam “devolver” os prédios históricos para a 

população, dando-os uma funcionalidade e integrando-os ao tecido urbano. Para tanto são 

efetuadas reformas e não restaurações, devido ao fato do custo da restauração ser oneroso 

e não condizer com o orçamento disponível, da necessidade de pessoal qualificado e de 

requerer um tempo muito maior para o levantamento de dados históricos e para a execução 

dos projetos. 

Quanto aos brownfields deixados pelas instalações particulares na malha urbana em 

geral, a Prefeitura visa o diálogo com os proprietários a fim de evitar as medidas 

consideradas mais rígidas dispostas em Lei. 

Considerações Finais 

Em Americana, o processo de expansão industrial, com ênfase na indústria têxtil, 

deixou marcas no tecido urbano e no núcleo de Carioba. 

No município de Americana os fatores relacionados a abertura de mercados não 

planejada e as práticas locacionais, que fazem uma empresa buscar uso do solo compatível 

ou uma supervalorização do entorno, originaram decadência no Centro urbano, perda de 

valor dos imóveis situados próximos a brownfields, inércia espacial e danos ao meio 

ambiente. 

 11880 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

As medidas para a revitalização destes sítios começam a ser tomadas pela 

Prefeitura Municipal, com projetos de refuncionalidade da Estação Ferroviária e 

mapeamento dos brownfields de Carioba. 

 Atualmente a cultura que se tenta criar, visa planejar a refuncionalização e 

revitalização de áreas de brownfields, considerando as diversas fases do ciclo de vida dos 

empreendimentos que não correspondem mais a filosofia ad eternum, principalmente na 

atual era informacional (CASTELLS, 1999), onde os fluxos constantes e dinâmicos 

remodelam o espaço em escalas de tempo cada vez menores, modificando a estrutura das 

redes, impactando em suas formas e exigindo novas funções. 
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