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Resumo 

A despeito dos novos planos diretores e dos discursos “verdes” cada vez mais comuns, as cidades brasileiras mantêm-se como 
resultado de simultâneos processos de compactação, fragmentação e dispersão urbanas que são alvo da especulação e da vacância 
fundiárias, desperdiçam solo urbano e alteram quantitativamente e qualitativamente os riscos ambientais. Além disso, configuram áreas 
que além da habitação precária, do desflorestamento e da ausência de serviços públicos, recebem maiores contingentes de poluição, 
contaminação, incômodo ou periculosidade, as chamadas “zonas de sacrifício”. Partimos do princípio de que as zonas de sacrifício e 
outras áreas de risco são dimensões espaciais interligadas e inerentes a uma mesma urbanização perversa. A partir de um horizonte 
teórico e crítico embasado pela justiça ambiental e utilizando exemplos focados nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Campinas (SP), 
apresentaremos o entrelaçamento, nos processos de planejamento e gestão dessas duas metrópoles brasileiras, das normas e projetos 
de ocupação territorial com certa “ambientalização” do seu discurso, i.e., uma produção de subjetividades em torno das ideias de 
natureza e risco, que ampliam as condições de injustiça ambiental. 
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Introdução 

As cidades brasileiras vivem, no século XXI, os desdobramentos de dois tipos de resposta dados ao anúncio, 
bem forte na década de 1980, de certa “crise do planejamento” – sobretudo em sua versão regulatória e de base 
físico-territorial, acusada de rígida e tecnocrática. Hoje, de um lado, há um “planejamento democrático” que 
defende um processo participativo em torno de novo conjunto de normas urbanísticas, especialmente planos 
diretores e a legislação que lhes é derivada, tendo como suporte a Lei Federal nº 10.257/01, o Estatuto da 
Cidade (Brasil, 2001) – um avanço em termos jurídico-políticos, porém sem conseguir transformações urbanas 
significativas. De outro, um pensamento conservador, imediatista e com adesão aos territórios-rede das práticas 
econômicas em escala global e apoiada na ideia de um “planejamento estratégico” que possibilite competição 
entre cidades e parcerias com o setor privado, e pelo qual os parâmetros legais tornam-se mais flexíveis e 
legitimam-se exceções à norma – do regulador que quer conter o crescimento urbano a figura do planejador 
torna-se a do empreendedor que quer estimular o crescimento econômico.  

Tais iniciativas chegaram ao Brasil muito depois do mais intenso processo de urbanização no país, com 
problemas de ordem econômica, social e ambiental. E embora forjados por contextos ideológicos distintos, quase 
opostos, na prática o planejamento democrático, participativo (mas dentro de processo formal, consentido) e o 
planejamento estratégico (veladamente “mercadófilo”, conforme Souza, 2002) não são dicotômicos. Além disso, 
ambos vêm apresentando variados graus do que chamaremos aqui, parafraseando Limonad (2010), de 
“ambientalização” do discurso do planejamento. Acompanhando o movimento de uma agenda ambiental cada 
vez mais fortalecida como forma de ordenamento e visão de mundo e que conquista seu lugar no topo dos 
debates políticos, econômicos e institucionais (mas que não se apresenta em torno de um corpo central definido 

                                                            
1  Os autores agradecem  o apoio da PUC Campinas e da Puc-Rio e do CNPq, além da FAPESP e da FAPERJ, através do projeto colaborativo 

“Mudanças climáticas e as formas de ocupação urbana: estudos comparativos de tipos de ocupação e indicadores socioambientais para adapta-
ção de situações de vulnerabilidade e risco das regiões metropolitanas de Rio de Janeiro e Campinas”, que conta com apoio de editais da FA-
PESP e da FAPERJ 2012/2013. Envolve pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCampinas), em São Paulo, e da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Universidade Federal Fluminense (UFF), da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio) e do Centro Universitário de Volta Redonda (UNIFOA), no Rio de Janeiro. A proposta se estrutura no contexto de esforços interdiscipli-
nares do Programa Mudanças Climáticas da FAPESP e do CNPq, tendo sido aberto um edital para pesquisas colaborativas. Volta-se para a análi-
se de dimensões socioambientais relacionadas a: localização dos investimentos públicos em habitação e infraestrutura em espaços não edifica-
dos; legislação urbanística; avaliação de intervenções em áreas de alta vulnerabilidade; dinâmica das águas urbanas e sua relação com o uso e 
ocupação do solo; comportamento de variáveis climáticas nos espaços urbanos consolidados; avaliação da qualidade da cobertura vegetal nas flo-
restas contíguas a áreas urbanizadas.  
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em termos teóricos e propositivos), o planejamento das cidades no Brasil não cessa a incorporação no discurso 
oficial e a realização de atos simbólicos na defesa de maiores proteção e regulação ambiental, de modo a se 
garantir uma “cidade sustentável”. Mas, a nosso ver, os poderes locais continuam capturados pelos interesses do 
setor imobiliário. A incorporação da questão ambiental, assim, é feita ignorando formulações teóricas e análises 
críticas mais robustas, sem as quais ações mais transformadoras parecem impossíveis. O uso (justo) e 
sustentável do ambiente não geraria conflitos (Harvey 1989; Bullard, 1993; Arantes et al., 2000; Compans, 
Souza, 2005; 2001 e 2007; Bueno e Cymbalista, orgs., 2007; Maricato, 2008; Limonad, 2010). 

Como então estruturas mais complexas como aglomerações urbanas e metrópoles podem fazer, com 
consistência, planos e projetos voltados a questões e conflitos ambientais em seus limites espaciais e 
institucionais? Quais são as formas de ocupação urbana que devem ser incentivadas ou evitadas? Os 
instrumentos de regulação urbanística, construtiva e habitacional podem ter efeitos ambientais mais ou menos 
injustos? Essas questões fazem parte das inquietações que geraram a pesquisa colaborativa da qual fazem 
parte os autores desse artigo e que o orientam. Os estudos envolvem os municípios de Rio de Janeiro de 
Campinas, SP, que integram, espaços metropolitanos, na região sudeste do Brasil (ver Figura 1). 

Figura 1. Localização das cidades do Rio de Janeiro e de Campinas no Brasil, em relação à Brasília e São Paulo.  

 

O debate ambiental é marcado, também desde o final da década de 1980, por uma miscelânea de conceitos 
manipulados pelo interesse de cada informante e pela defesa de diferentes práticas que dizem estar na direção 
de um “desenvolvimento sustentável”. Definido pelo Relatório Brundtland, seria aquele “que satisfaz as 
necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 
necessidades” o que “significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de 
desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso 
razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais” (World Comission, 1987). O 
termo sustentabilidade herda do documento a imprecisão da extrema abrangência de conteúdos que objetiva 
abarcar, além de uma concepção de meio ambiente essencialista e utilitarista, que o considera homogêneo, 
único e universal, ignorando as construções sociais da natureza feitas por variados grupos (hegemônicos e não 
hegemônicos). E, ainda que em algumas vezes assuma a defesa da equidade e queira pautar políticas públicas, 
na maioria delas é acionado por pensamentos economicistas que entendem que o problema ambiental restringe-
se apenas ao desperdício e à escassez de matéria e energia, a serem resolvidos por uma “modernização 
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ecológica”.2 Crê-se que o progresso técnico é capaz de não só fazer avançar a eficiência, economizando recur-
recursos, como também desenhar novos mercados e atender a reivindicações de preservação da natureza de 
alguns grupos ambientalistas (Acselrad et al., 2009).  

A teoria crítica da geografia urbana aproximou-se do urbanismo, e este da geografia física e da interpretação do 
território. Dessa interdisciplinaridade, resulta o entendimento de que a globalização exacerbou a exploração da 
natureza para fins econômicos para e passo com o aumento da desigualdade social. Nessa direção, Harvey 
(2003, p. 121) desenvolve uma análise da geografia histórica do capitalismo até a atualidade: 

“a expulsão de populações camponesas e a formação de um proletariado sem terra tem se acelerado nos 
países como o México e a Índia nas três últimas décadas; muitos recursos. antes partilhados como a 
água, têm sido privatizados e inseridos na lógica da acumulação; formas alternativas de produção e 
consumo têm sido suprimidas; indústrias nacionalizadas têm sido privatizadas; o agronegócio substituiu  
a agropecuária familiar e a escravidão não desapareceu (particularmente no comércio sexual)”  

Os discursos sobre uma cidade sustentável, porém, ao entenderem-na como objetivo a ser assegurado para as 
futuras gerações, na maioria das vezes não levam em conta os problemas socioambientais como secularmente 
estruturais do modo de produção. Ao invés disso, concebem a técnica como o meio preferencial para, no 
presente, se atingir tal fim. Assim aprioristicamente vão concebendo as cidades atuais como insustentáveis, 
homogeneizando soluções e indicando o desenvolvimento sustentável como caminho único, positivo por si 
mesmo. Contudo a técnica não é acessível a todos, e a sustentabilidade urbana, construtiva e ambiental cria, na 
verdade, produtos mais caros – da terra à construção de ambientes climatizados. Outras vezes, discursos mais 
pontuais e escassos concebem a cidade sustentável de maneira um pouco mais crítica, que compreende as 
assimetrias de poder em torno dos problemas sociais e ambientais e deseja engajar governos e grupos sociais 
em questões comuns que possam se traduzir em soluções, compromissos e ações diretas. Apesar disso, 
usualmente “servem para legitimar planos de governo de maior alcance e obliterar possibilidades de real 
transformação social” (Limonad, op. cit.). 

Em outra direção, os teóricos e ativistas do chamado movimento por “justiça ambiental” defendem a ideia de que 
a crise em torno do meio ambiente não pode ser enfrentada sem que se exponha, debata e combata o fato de 
que a degradação ambiental e os problemas sociais têm a mesma raiz: a racionalidade capitalista que concentra 
lucros e aloca custos desigualmente. Seus defensores advogam sobre a necessidade de se incorporar à questão 
ambiental tanto os conflitos ligados ao acesso desigual aos recursos naturais e serviços ecossistêmicos quanto à 
distribuição desigual de externalidades e riscos ambientais entre diferentes estratos sociais. Atestam que fatores 
como classe, renda, gênero e raça pesam tanto na exposição às consequências de eventos naturais extremos 
como na locação de atividades poluentes e tóxicas em determinadas áreas – as chamadas “zonas de sacrifício”.3 
Nos países do capitalismo periférico as áreas de exploração e contaminação também se mesclam com a 
precariedade dos assentamentos urbanos informais ou irregulares. Em outras palavras, não é por ignorância, 
ação individual ou mera falta de oportunidade que os mais pobres vivem em risco, seja, por exemplo, nas áreas 
de alta ocorrência de deslizamentos e inundações ou em áreas contaminadas onde se processam milhares de 
toneladas de matérias primas, resíduos e esgotos industriais e domésticos. Essa vulnerabilidade na verdade está 
ligada à espacialização processual da produção econômica, que transfere os maiores custos ambientais para as 
populações com poucas possibilidades de mobilidade e menor capacidade de organização e resistência política.4  

                                                            
2  Segundo Blowers (1997), a modernização ecológica observa o problema ambiental não como uma crise, mas como uma oportunidade. Sua supo-

sição ... é a de que um processo industrial de inovação incentivado por uma economia de mercado e facilitada por um estado legitimador irá ga-
rantir a conservação ambiental. O processo é de uma mudança gradual e uma adaptação institucional alcançados por meio do consenso” (p. 847, 
tradução nossa). 

3  As expressões “zonas de sacrifício”, “injustiça ambiental” e “racismo ambiental” tiveram discussão inicial nos Estados Unidos, quando um estudo 
de 1987, patrocinado Comissão de pela Justiça Racial da United Church of Christ, comprovou haver concentração espacial de áreas para aloca-
ção de lixo tóxico do território americano e as características socioculturais, sendo a maioria delas habitadas pela comunidade negra . Cf. Bullard 
(1993 e 1996), Cutter (1995), Acselrad (2002, 2006 e 2010), Acselrad et al. (2004) e Herculano e Pacheco (orgs., 2006). 

4  Para alguns, a discussão sobre (in)justiças ambientais é desdobramento mais crítico da noção de (des)igualdades ambientais, que tenderia a 
subsumir a iniquidade social de suas avaliações. Teóricos da economia ecológica, por exemplo, podem advogar sobre desigualdades ambientais 
ao se pronunciarem a respeito da dívida ecológica dos países hegemônicos, que ao terem “pegada ecológica” muito alta, exigem, para a manu-
tenção de seu estilo de vida, a exportação por parte dos países mais pobres de seus recursos naturais (Cavalcanti, 2004; Martínez-Alier, 2011). 
Mas ao fixarem o olhar na finitude dos recursos naturais e em escala global, permanecem restritos a uma visão unicista da natureza e sobre a ur-
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Nas palavras de Swyngedouw e Cook (2009, p. 13), “a justiça ambiental é ao mesmo tempo um conceito norma-
tivo e um movimento social (ou melhor, um agrupamento de movimentos sociais)”. Na maioria das vezes centra-
da na escala urbana e muito mais forte nos Estados Unidos e na América Latina do que na Europa, sua agenda 
exige ações que têm interferência na produção normativa, na formulação de políticas públicas e na gestão territo-
rial: proteção equânime contra a degradação ambiental (inclusive seus efeitos adversos à saúde) produzida no 
bojo da competição de mercados; mecanismos de atribuição de culpa e inversão do ônus da prova de contami-
nação para os poluidores; reversão dos impactos com medidas corretivas; manutenção de ambientes cultural-
mente específicos; e acesso equânime aos recursos naturais e seus serviços ecossistêmicos. O movimento por 
justiça ambiental não deixa de incorporar à sua argumentação a segurança das populações futuras, tão cara à 
definição original de desenvolvimento sustentável, ao demonstrar que enquanto perdurar a transferência de ma-
les ambientais aos mais excluídos, a degradação ambiental também perdurará – é a permanência da aplicação 
dessa equação perversa que, no futuro, poderia alargar as fronteiras das zonas de sacrifício e ampliar o contin-
gente de afetados pela poluição e outras formas de risco, quando de falto poderia ser tarde demais (Acselrad, 
2002, 2006 e 2010) 

Argumentaremos, nesse artigo, que apesar das proposições sobre justiça ambiental relacionarem-se diretamente 
a problemas socioambientais produzidos pela urbanização brasileira e há muito reconhecidos por planejadores e 
cientistas sociais, não se tem incorporado sua agenda na gestão das cidades do país. Tanto o planejamento 
democrático e participativo quanto o planejamento estratégico, se não ignoram as condições e estruturas que 
mantêm riscos ambientais concentrados nas áreas onde justamente os mais pobres, ao menos têm apresentado 
instrumentalização falha para a reversão desses conflitos. A despeito da forte ambientalização de seus 
discursos, seguem reproduzindo as condições de injustiça ambiental, focados na produção normativa e na ação 
por projetos e eventos urbanos que privilegiam o aspecto econômico. Para isso, analisaremos discursos e 
documentos legais relacionados ao planejamento de duas metrópoles brasileiras, Rio de Janeiro (RJ) e 
Campinas (SP), principalmente nas áreas-foco da já referida pesquisa, respectivamente a Baixada de 
Jacarepaguá, particularmente unidades de paisagem delimitadas na Bacia dos Canais, dentro dos bairros de 
Vargem Grande e Vargem Pequena, normalmente chamadas de “áreas das vargens”; e as bacias dos rios 
Piçarrão e Anhumas. Acreditamos que essas cidades e áreas possuem especificidades nos seus processos de 
ocupação e gestão que revelam o entrelaçamento entre as normas, projetos de ocupação territorial e a 
“ambientalização” dos discursos, no qual subjetividades em torno das ideias de natureza e risco se constituem e 
as condições de injustiça ambiental se ampliam. 

Do risco ao sacrifício: a injustiça ambiental das cidades brasileiras  

Se desde a década de 1940 a urbanização brasileira dava-se de maneira acelerada, três décadas depois já se 
tinha no país uma população urbana maior que a rural, segundo o IBGE. E ao se considerar o período entre 
1950 e 2010, essa população urbana cresceu de 36% para 84%, concentrando-se em um número reduzido de 
grandes núcleos metropolitanos, onde atualmente moram mais de 40% dos brasileiros (ver tabela 1 e Figura 2). 
Há muito marcadas pela pobreza de contingente significativo de seus habitantes e com processos de 
segregação socioespacial sempre presentes, as áreas urbanas do país somam periferias desprovidas de 
serviços e equipamentos urbanos; formas precárias de moradia, inclusive em áreas de risco e com saneamento 
deficitário (particularmente o esgotamento sanitário); e, mesmo em áreas de camadas médias e altas, há 
poluição do ar, do solo e das águas, adensamento e verticalização excessivos e graves problemas de mobilidade 
e transporte.  

                                                                                                                                                                                                           
gência da eficiência econômica. Em outras palavras: “há que se ser frugal no uso dos recursos do planeta para que todos o possam acessar e to-
dos possam crescer”. Além disso, ainda que evocados em eventos e circunstâncias mais localizados, os discursos sobre desigualdade ambiental 
podem abrandar conflitos quando a compreendem em termos mais quantitativos, pretensamente neutros. Cf. Emelianoff, 2008.  
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Tabela 1: População Brasileira (1900-2010). 
Fonte: IBGE, 2010. 

Ano População urbana % População rural % Total 

1900 1,743844 10 15,694,590 90 17,3438,434 

1950 18,782,891 36 33,161,506 64 51,944,397 

2000 137,953,959 81 31,845,211 19 169,799,170 

2010 160,234,871 84 30,520,928 16 190,755,799 

 
 Figura 2: Cidades e populações no Brasil (1872-2000) 

Fonte: IBGE, 2001. 

 

Além do enorme déficit habitacional e de infraestrutura, especialmente de saneamento básico, as cidades 
brasileiras mantêm-se como o resultado da apropriação do solo urbano para mais-valias fundiárias, da 
constituição de “bancos de terras” subutilizadas, de políticas clientelistas, assistencialistas e mantenedoras de 
privilégios e das ocupações de áreas ambientalmente frágeis por todas as classes sociais – a tolerância à 
ocupação irregular não é exceção, é regra. Permanecem, sobretudo, como o resultado de uma estrutura social 
caracterizada por condições diferenciadas de acesso a habitação, serviços e equipamentos urbanos. As famílias 
mais pobres, por um lado, não têm opções de acesso à moradia no setor privado, e mesmo no setor público, a 
produção para elas ainda é restrita e com complexa administração, já que os planos federais, estaduais e 
municipais se apoiam na venda a prazo da moradia, com subsídios diferenciados conforme a renda familiar. Por 
outro lado, no mercado mais acessível, informal, não há até hoje possibilidade de empréstimos bancários e, 
desta forma, os envolvidos precisam ter poupança própria significativa (Abramo e Sugai, 2007).5 

A ação do poder público na implantação de sistemas de mobilidade, infraestrutura urbana e equipamentos é 
geralmente morosa e incompleta, com a ocorrência de solos expostos e instabilizados e comprometimento da 
dinâmica hidrológica. Os modelos de desenvolvimento urbano formais e informais, enfim, mantêm-se através de 
padrões que aumentam o risco de impactos negativos relacionados às consequências de eventos climáticos 
extremos. E o planejamento do território, incluindo a produção de legislação urbanística, projetos e processos 
econômicos em geral, não incorpora efetivamente discussões teóricas em torno de problemas socioambientais, 
como as mudanças climáticas, a predatória urbanização dispersa, a relação entre impermeabilização do solo e 

                                                            
5  Desde 2003, mas especialmente a partir de 2007, houve importante ampliação dos recursos financeiros no Brasil na área da habitação (de 1,76 

bilhão de reais em 2002, para 18,3 bilhões em 2007; 29 bilhões em 2008; 32,9 bilhões em 2009; e, finalmente, 23,8 bilhões em 2010 – Cf. Marica-
to, 2011, p. 61). Contudo a falta de moradia adequada e acessível persiste, devido ao encarecimento exacerbado da terra e do espaço construído, 
reforçando a lógica de locação de conjuntos habitacionais de grande porte em terrenos baratos nas periferias, ao mesmo tempo em que o governo 
federal e o setor privado negam recursos financeiros e de conhecimento – capacidade técnica – para a urbanização de favelas e ampliações e re-
formas dentro de bairros com posse da terra e desenhos informais, quilombos ou núcleos humanos em unidades de conservação, por exemplo. 
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inundações, a relação entre áreas ambientalmente protegidas, risco e pobreza ou a fragmentação da paisagem 
(Tucci, 1999; Reis, 2006; Limonad, 2007; Bueno, 2008, Tângari et al., 2012).  

Os males da urbanização no Brasil não atingem, contudo, a totalidade das populações urbanas de forma igual.6 
De acordo com Acselrad (2004, org; 2006), há diversos conflitos sociais nas cidades brasileiras que indicam que 
os mais pobres estão sofrendo mais os efeitos da poluição assim como das sanções em vistas à recuperação e à 
preservação ambiental. Por um lado, áreas inutilizadas por atividades industriais ou de suas cadeias, são 
envolvidas ou ocupadas por loteamentos populares, à medida que a redução do preço da terra promovida pela 
degradação ambiental torna-a mais acessível aos empreendimentos voltados às camadas de baixa renda. Por 
outro, as diversas áreas de topos de morro e encostas íngremes das cidades, juridicamente protegidas pelo 
Código Florestal (Brasil, 2012) e pela Lei Federal de Parcelamento do Solo (Brasil, 1979) e impedidas à 
produção imobiliária formal, são ocupadas irregularmente – e, ainda que o sejam por todas as classes sociais, 
são as camadas mais pobres sempre acusadas, tendo causado ou não significativa supressão da cobertura 
vegetal ou degradação da paisagem, de constituírem ameaça ambiental (Compans, 2007).  

Ao mesmo tempo, em um movimento que Harvey (2004) denomina uma nova fase de acumulação, as formas 
familiares ou não capitalistas são apropriadas pelo mundo dos negócios, da lucratividade, da economia do 
mercado. O capital financeiro, associado ao imobiliário pauta a ação do Estado nos diferentes níveis. As obras 
privadas são realizadas em parceria ou não com o Estado, incrementando a especulação fundiária e 
demandando ou executando como contrapartida remoções de assentamentos com áreas de risco. No Brasil, em 
muitas capitais, as ações de infraestrutura geram conflitos e ampliam iniquidades. Na macrometrópole paulista 
os esforços ligam as regiões de Santos, São Paulo e Campinas através de ampliação do eixo corredor de 
exportação, englobando o Aeroporto de Viracopos, o Rodoanel, a circulação das mercadorias para os portos e a 
proposta de um trem de alta velocidade (TAV) ligando São Paulo ao Rio de Janeiro. Mais particularmente, a 
cidade do Rio de Janeiro vem realizando ações desta natureza voltando-se para a ampliação de infraestruturas e 
a circulação de bens e serviços, por conta da Copa do Mundo e das Olimpíadas.  

Os mais pobres não têm espaço nesses projetos licenciados urbanística e ambientalmente e, sobretudo, não têm 
força política para reverter tais processos. Em muitos casos Justiça e Promotoria Pública são acionadas para se 
pressionar as populações a deixarem suas casas (acusadas de precárias, em risco ou ilegais, conforme laudos 
técnicos), sem devida compensação ou sendo alocados em áreas inadequadas e distantes, realimentando os 
processos de exclusão social e injustiça ambiental.7 

O planejamento das cidades brasileiras e sua ambientalização 

Em resposta a tantos problemas urbanos, o planejamento democrático e participativo tornou-se esperança de 
uma “reforma urbana”, pelo qual os desejos por uma cidade democrática, participativa e sustentável se 
realizariam, além da promoção de autonomias nas escalas municipal e local. Com bases teóricas assentadas no 
Movimento Nacional da Reforma Urbana (MNRU),8 que tem suas origens na década de 1960, suas primeiras 
validações institucionais apresentaram-se em artigos da Constituição Federal (Brasil, 1988), que exigiram dos 
municípios brasileiros com mais de 20.000 habitantes a elaboração de plano diretor (considerado instrumento 
básico da política urbana). Em 1990 já tramitava no Congresso Nacional um projeto de lei (Maricato, 2001), mas 
a regulamentação veio a acontecer somente em 2001, com a aprovação do Estatuto da Cidade, legitimando-se, 
também, na criação, em 2003, do Ministério das Cidades e, em seguida, do Conselho Nacional de Cidades 
(Brasil, 2004).  

Contudo o plano diretor jamais fora parte das reivindicações de movimentos sociais: ao longo da década de 1980 
se consolidara uma forte crítica ao planejamento e aos planos diretores, que eram aplicados pelo governo militar 
                                                            
6  Segundo dados de 2010 do IBGE, 37 milhões de pessoas, perto de 20 % da população, vivem em cidades com mais de um milhão de habitantes. 

Na outra extremidade populacional, em municípios com 50 mil ou menos habitantes moram 64 milhões de pessoas.  
7  Um exemplo é documentado na pesquisa em Campinas com o vídeo de Bueno e Pera “O Beco de Sousas” (2011). Cf. 

http://www.youtube.com/watch?v=WMKWO2ixdKA (acesso em 13 de fevereiro de 2013). 
8  O termo “reforma urbana” é muito antigo, sendo comumente associado a ações como as de Pereira Passos, prefeito da cidade do Rio de Janeiro 

que na virada do século XX para o XXI realizou intervenções autoritárias e de conteúdo antipopular. Porém não é esse o significado ao qual o 
MNRU se associou e viu se legitimar em desdobramentos jurídico-políticos. Autores como Souza (2002, p. 155-156) e Maricato (2011) apontam 
seu sentido progressista gestado pela esquerda brasileira, contrário a retenção especulativa de terras e centrado na questão habitacional, enten-
dida como problema urbano (não meramente técnico-construtivo e quantitativo). 
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em diversos municípios de forma tecnocrática, sendo acusados de ineficazes, não realistas e arbitrários (Rezen-
(Rezende, 1982 e 2002). Diante de sua exigência na Carta Magna, durante a década de 1990 houve imenso 
esforço teórico e empírico em direção a concepções sobre os “novos planos diretores”: deveriam ser leis 
aprovadas pelas câmaras municipais e conjugar critérios e saberes técnicos com a participação popular, que 
tanto durante sua elaboração quanto suas aplicação e revisão promoveria o controle social e a negociação entre 
os diversos setores da sociedade (Gondim, 1989 e 1991; Grazia, org., 1990; Rolnik, 1999).  

O plano diretor é, então, reinventado na tentativa de transformar-se em instrumento da luta pela reforma urbana. 
Nesse sentido, no Estatuto da Cidade são definidas como “cidades sustentáveis”, num claro viés reformista, 
aquelas que promovem o “direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana e 
ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e as futuras gerações” (Ar t. 2º, 
II). Sustentáveis também seriam as cidades que garantissem a “função social da propriedade urbana”, princípio 
que quer priorizado o interesse público no uso da propriedade, através de um Estado regulador, representado na 
esfera municipal. Trata-se de propriedades que seriam obtidas pelo uso dos instrumentos jurídico-políticos para a 
política urbana,9 a serem incorporados nos novos planos. O Ministério das Cidades e o Conselho Nacional das 
Cidades, por sua vez, normatizaram o processo participativo, com portarias e resoluções que estabeleceram em 
escala nacional um “modo de fazer” os planos diretores – o que, em tese, também garantiria as cidades mais 
democráticas e sustentáveis.  

Mas hoje não faltam críticas aos planos diretores e à legislação que lhes é correspondente: seja por conta de 
problemas de seu escopo, concepção metodológica, sobrevalorização das possibilidades da participação 
popular, ausência de determinados conteúdos, pobreza de suas cartografias e limites dos instrumentos previstos 
no Estatuto da Cidade; ou certa ingenuidade “reformista” que acreditou poder tornar a cidade mais equânime e 
sustentável a partir de normas legais e processos tutelados pelo Estado (Souza, 2005; Villaça, 2005; Santos 
Junior e Montandon, orgs., 2011; Name e Nacif, no prelo). Afinal, ao longo de todo o processo, permaneceram 
intactos os mecanismos, práticas e procedimentos dos legislativos e judiciários locais, comumente associados ao 
patrimonialismo, característico da institucionalização da estrutura de classes na política brasileira.10 O sistema 
jurídico e a estrutura de administração púbica ainda não incorporou direitos reconhecidos nem pelo Estatuto, 
nem pelo novo Código Civil (Brasil, 2008). No contexto político da aprovação da função social da propriedade 
urbana, o freio para uma reforma urbana foi justamente a vinculação das mudanças a diversas leis municipais 
que atuariam sobre o solo.  

Segundo o Estatuto da Cidade, afinal, a função social da propriedade urbana e a cidade democrática, 
participativa e sustentável se realizariam quando atendidas as regras do próprio plano diretor, o que aponta, 
além de certa autorreferência laudatória, ao menos três idealizações importantes: a primeira, da figura de um 
Estado sempre zeloso da coletividade, da justiça social e de todos os direitos básicos do cidadão, ignorando a 
recorrência, na cidade brasileira, do atendimento de interesses privados pela administração pública; a segunda, 
de ganhos do trabalho sobre o capital, na produção da cidade, sempre garantidos com a participação popular, 
por sua vez concebida como permanente e necessariamente interessada em instrumentos jurídicos complexos; e 
a terceira, por fim, do próprio processo de elaboração do plano diretor e demais leis, que invariavelmente 
conseguiria fazer dialogar instituições, técnicos e grupos sociais distintos, vencendo conflitos e estabelecendo 
consensos.  

                                                            
9  Para um detalhamento dos instrumentos do Estatuto da Cidade (como, por exemplo: o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; a 

outorga onerosa do direito de construir; o imposto predial e territorial urbano; ou os direitos de preempção e de superfície), impossível no espaço 
deste artigo, ver Carvalho (2001), Bassul (2002) e, sobretudo, Souza (2002, p. 215-301). 

10  Marx (1989) é um dentre muitos autores a apontar que desde o período colonial o Brasil esteve sob a égide de planos de exploração predatória, 
organizados pelo próprio poder instituído e seus prepostos. A monarquia portuguesa doou as terras brasileiras à “Ordem de Cristo”, cujo líder era 
o próprio rei. Assim podia dispor das posses à vontade. Nas câmaras municipais do século XVII e XVIII somente podiam votar os gentis homens, 
que possuíssem terras. A escravidão dos africanos terminou formalmente em 1898. Devido à postura conservadora dos fazendeiros escravocra-
tas, as famílias - de crianças, idosos e trabalhadores – foram lançados para fora das fazendas, sem apoio da Coroa ou indenização. Assim come-
çam as favelas e cortiços em nas cidades brasileiras como Salvador, na Bahia; Recife, em Pernambuco; e Rio de Janeiro (Abreu, 1994). Gerou-
se, assim, tanto a casa precária como o trabalho sem direitos. Conforme Maricato (1999), as cidades do século XX cresceram sem considerar a 
moradia do trabalhador e do desassistido, sua mobilidade e seu bem estar. O capital industrial nacional, ao se aliar com o capital estrangeiro, a 
partir do pós-guerra, passou a polarizar investimentos na infraestrutura para a produção na escala regional– energia, transporte cargas, telecomu-
nicações, ao passo que no espaço intraurbano os investimentos ficaram contidos no espaço de interesse dos proprietários das antigas fazendas. 
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O fato é que a grande maioria dos planos diretores não é autoaplicável11 como muitos desejaram e na maioria 
das vezes são coletâneas de princípios, ao passo que as leis de uso e ocupação do solo e parcelamento urbano 
continuam a serviço da produção imobiliária rápida e lucrativa. Seus parâmetros urbanísticos não se 
“contaminam“ com diretrizes e objetivos floreados e metas difusas sobre acesso à terra urbana e 
sustentabilidade; e não concretizam, também, as demandas para a conquista de uma vida urbana saudável e ao 
espaço público e à moradia dignos, em quantidade e em qualidade. Mesmo onde ocorreram processos 
participativos criativos com investimentos no conhecimento e na qualificação das equipes e apoio e atuação de 
educadores, técnicos do Executivo e da sociedade organizada, não foram capazes de convencer as câmaras de 
vereadores e comissões.12 

A versão empresarial do planejamento de cidades tem origens bem anteriores a esse processo normativo. No 
período estudado, começa a ser incorporada gradativamente à gestão urbana ao longo das décadas de 1970 e 
1980, em meio à recessão econômica e à decadência de grandes centros urbanos devido ao fechamento de 
unidades e à reestruturação tecnológica e espacial do setor industrial, com diminuição do número de empregos 
no setor; e às mudanças macroeconômicas impactantes que resultaram na maior integração e interdependência 
entre países. Difunde-se, daí em diante, a ideia de que as cidades devem crescer e prosperar – elas são 
“máquinas de produzir riqueza” – e de que a gestão urbana deve ser empreendedora (Harvey, 1989; Hall, 1995, 
p. 407-428). O planejamento estratégico, surgido no meio empresarial conservador, é então apresentado como o 
único instrumento eficaz de fazer frente às novas condições impostas às cidades e aos poderes locais: 
competição entre os lugares e a necessidade cada vez mais urgente de promover o desenvolvimento e o fluxo 
de capital (Gomes Neto, 2000, p. 29-30) – tendo se fortalecido, no Brasil, a partir das administrações de Jaime 
Lerner e César Maia, respectivamente à frente das prefeituras de Curitiba e Rio de Janeiro (Compans, 1997; 
Sánchez, 1999; Nacif e Cardoso, 2010). 

Apresentando-se como participativo, o discurso do planejamento estratégico exige do próprio poder público o uso 
das ferramentas de city-marketing, de modo a fazer com que empresariados e cidadãos atuem de forma 
integrada, coordenados por procedimentos institucionalizados (Rabi, 2001). Para isso, o consenso deve ser 
conseguido não pela apresentação e discussão de objetivos e diretrizes de longo prazo para a cidade, mas por 
projetos urbanos de horizonte temporal limitado, discutido apenas com os stakeholders13. Seus principais 
compromissos são, por um lado, produzir novas imagens e imaginários da cidade; e por outro, estimular a 
realização de negócios. Em vistas a serem “globais”, cidades precisam apresentar serviços e equipamentos para 
servir às redes das tecnoelites empresariais – hotéis cinco estrelas, centros de convenções, aeroportos 
internacionais e toda sorte de empreendimentos culturais e megaeventos globais –, pelos quais arquitetos e 
urbanistas ganham importância fundamental, seja em suas propostas de desenho urbano embelezador, seja na 
produção de uma arquitetura emblemática (Brandão, 2002; Arantes, 2008). Para seus críticos, contudo, esta 
forma de gerir a cidade é mediada por ideologia imediatista e perversa que, ao valorizar a diversidade, o 
fragmento, as identidades culturais, a produção cultural e a espetacularização urbana, falseia as reais intenções 
empresariais e especulativas das intervenções, escamoteia conflitos e perpetua privilégios (Arantes et al., 2000; 
Mascarenhas, 2007; Maricato, 2008). 

Também tem força na constituição do planejamento estratégico a questão ambiental, traduzida no ideário de 
“cidades sustentáveis”. Aponta-nos Compans (2001) que se por um lado as representações do espaço-tempo 
urbano da argumentação em defesa das “cidades globais” – o tempo imediato, da dimensão econômica dos 
fluxos desterritorializados, baseado numa cultura da urgência – aparentemente se opõem àquela do discurso do 
desenvolvimento e das cidades sustentáveis – respeito ao tempo longo dos ciclos naturais e articulação de 
escalas e tecidos urbanos, mediados por uma ideia implícita de um patrimônio urbano comum; por outro, a 
acumulação de capital necessita também de recursos lentos e, assim, a proteção de recursos naturais e 

                                                            
11 Uma exceção é São Paulo, onde a Câmara Municipal votou em 2006 o plano diretor e a nova lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. 
12 Pedrosa e Sulki (2011) buscaram compreender a questão do uso da propriedade durante a elaboração de planos diretores após a aprovação do 

Estatuto das Cidade em três municípios do estado de Minas Gerais. Segundo elas “pode-se observar a predominância do caráter privatista e parti-
cularista que ainda determina as relações público/privado no Brasil, permitindo o uso da propriedade de forma quase ilimitada e acima da Lei, tor-
nando-se um obstáculo para a aplicabilidade do Estatuto da Cidade via planos diretores nesses municípios”(p.18). 

13 O termo stakeholders pode ser traduzido da língua inglesa como “os que têm interesses e poderes em jogo” e tem sido divulgado pelo Banco 
Mundial e consultores do planejamento estratégico neoliberal, inclusive substituindo a sociedade civil organizada, na seleção dos que se considera 
terem direito a participar dos processos. 
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preservação da biodiversidade são bem-vindos atributos simbólicos que se convertem em competitividade e ga-
ganhos financeiros: a natureza tem mais importância como valor agregado, conteúdo estético – elemento de uma 
paisagem útil para atrair investimentos ou ajudar a difundir ideias vagas sobre qualidade de vida, saúde e bem-
estar, inúmeras vezes agregadas à produção imobiliária – do que por seus valores biodiversos ou serviços 
ecossistêmicos que poderiam ser distribuídos equitativamente por todos os cidadãos. Estimula-se, assim, uma 
dupla ação econômica: soluções técnicas “sustentáveis” aplicadas sobre o tecido urbano na forma de novos 
projetos, empreendimentos e edificações são convertidas em dividendos a inúmeros setores, ao passo que a 
degradação ambiental é combatida não por ser o resultado de transferências de custos ambientais, geralmente 
aos mais pobres, de um modelo de ocupação do território, mas por sua condição potencial de passivo ambiental 
a criar impeditivos aos negócios. 

A produção de planos diretores e outras leis urbanísticas e o discurso da participação popular não são ignorados 
pelo planejamento estratégico: quem diria, transformaram-se em duas de suas importantes peças. Originalmente 
moldados no cerne da teorização do planejamento democrático, tais documentos legais vêm sendo formulados 
em contextos propícios ao Estado, associado ao mercado e forjando participação popular, privilegiar a iniciativa 
privada, assegurar em lei empreendimentos urbanos, flexibilizar parâmetros e estabelecer exceções. No lugar de 
se atuar contra os mecanismos de exclusão social e injustiça ambiental, tem-se nestes textos legais um 
vocabulário cada vez mais contundentemente ambiental, ao que se somam discursos sobre a valorização do 
meio ambiente e a sustentabilidade (de representantes do Estado, empresas e organizações não 
governamentais); a aprovação de megaprojetos articulados a várias modalidades de espaços protegidos e a 
ações que prometem a mitigação de impactos ambientais; e, por fim, certa apologia às áreas de risco, em geral 
alegando-se fragilidade ambiental e insegurança às populações e trazendo subliminarmente a ideia dos mais 
pobres terem culpa por suas precárias condições, ora criminalizando-os por destruírem o meio ambiente, ora 
exigindo seu “deslocamento involuntário” para outras áreas.  

Ambientalização e injustiça ambiental: Rio de Janeiro (RJ) 
Figura 3: Cidades e populações no Brasil (1872-2000) 

Fonte: IBGE, 2001. 

 

A partir de inícios do século XX, a cidade do Rio de Janeiro progressivamente foi construindo uma malha urbana 
dividida entre bairros de classes médias e altas e bairros proletários, grosso modo estruturados ao longo das 
linhas de transporte de massa, respectivamente os carris e os trens: “centro e zona de sul um lado, e subúrbios, 
de outro, passam então a se desenvolver impulsionados por forças divergentes, embora emanadas da mesma 
necessidade de acumulação do capital (imobiliário, financeiro, comercial e industrial)” (Abreu, 1997, p. 72-73). A 
produção imobiliária alinhada à intervenção estatal teve importante papel na produção de uma imagem de cidade 
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moderna e bela: edifícios suntuosos, cinemas e escritórios no centro e habitações coletivas de alta e média ren-
renda ao longo da orla e junto às montanhas instituíram paisagens de enorme carga simbólica.  

Com o avanço do setor imobiliário e seus arranha-céus que não mais se restringem a áreas comerciais, 
destinando-se também às moradias nas faixas litorâneas, delineou-se, por um lado, uma representação da vida 
coletiva de encontro e lazer, prestígio social e contato com a natureza conjunto de amenidades ambientais a 
princípio destinadas às classes médias (Gomes, 2001); de outro, e contraditoriamente, o imaginário 
paulatinamente construído a respeito de uma descaracterização dessa paisagem da orla, ameaçadora 
justamente a essas amenidades ao impedir fluxos de vento e a insolação de áreas (Vaz, 2002). Essa produção 
do espaço da zona sul, carregado de centralidade simbólica, deu-se par e passo à execução de loteamentos 
regulares e irregulares para a baixa renda em direção a subúrbios distantes – para onde paulatinamente vão 
também enormes conjuntos habitacionais; e, à ocupação irregular de áreas de risco por todas as classes sociais, 
mas mais majoritariamente pelos mais pobres e nas encostas dos maciços da cidade – primeiramente o da 
Tijuca, mais tarde o da Pedra Branca, com redução significativa de suas coberturas vegetais (IPP, 2005; ver 
Figura 3) 

Figura 4: Baixada de Jacarepaguá 
Fonte: Núcleo de Interdisciplinar de Pesquisa de Paisagens, 2012. 

 

Em finais da década de 1960 a expansão urbana chegará a fronteira da Baixada de Jacarepaguá, área até então 
com resquícios rurais e de baixíssima ocupação. Nossa área de estudo no Rio de Janeiro, abriga diversos 
bairros da cidade, dos quais destacamos Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Vargem 
Grande, Vargem Pequena e Camorim. Trata-se de extensa planície sedimentar de depósitos recentes do período 
quaternário, com expressivo complexo lagunar e delimitada ao norte pelos dois importantes maciços litorâneos, 
já citados, que os divisores do seu sistema hidrográfico; e, ao sul, pela orla marítima que possui extensão de 21 
quilômetros. (Figura 4). Os ecossistemas ali presentes formam um mosaico físico-ambiental rico e que presta 
importantes serviços ambientais à cidade, e que por muito tempo foi tratada como área rural da cidade, que se 
adensava da área central para as zonas sul e norte (Figura 5). Diante da pressão para a expansão imobiliária e 
às críticas já feitas à Copacabana, essa área foi objeto, em 1969, do “Plano Piloto para a Urbanização da 
Baixada Compreendida entre a Barra da Tijuca, o Pontal de Sernambetiba e Jacarepaguá” (Costa, 1969) - mais 
conhecido como “Plano Piloto da Barra da Tijuca e Jacarepaguá” e tendo o arquiteto Lúcio Costa como autor. 
Entendendo a ocupação da Baixada de Jacarepaguá não só como inevitável, mas como forma de se produzir 
uma nova centralidade para a cidade (outro centro de negócios em alternativa ao centro histórico), o objetivo do 
plano era 



NAME, L e BUENO, L.M.M. Do risco ao sacrifício: “ambientalização” com injustiça ambiental? Análise a partir de duas cidades brasileiras. Encontro 
dos Geógrafos da América Latina, 14, 2013. Lima. Anais... Lima: EGAL, 2013. 

11 

 

a definição de parâmetros construtivos, que a partir da proteção de características singulares da região, 
não permitissem a reprodução do que havia ocorrido com outros bairros da orla marítima como 
Copacabana, Ipanema e Leblon, que sofriam um processo intenso de construção e adensamento […] 
desvencilhando-se das dificuldades impostas em áreas já parceladas e edificadas (Rezende e Leitão, 
2003, p. 3). 

Para isso, o plano protegia a área das Vargens com lotes de grande tamanho e baixíssimo potencial construtivo 
(lotes maiores, baixas taxas de ocupação e gabarito de 2 pavimento, que até pouco tempo ainda vigoravam); nas 
demais áreas, limitava o gabarito em até 10 pavimentos, prevendo usos residenciais unifamiliares e 
multifamiliares intercalados e com afastamento entre si. Da progressiva ocupação a partir da década de 1970, 
seguiram-se mudanças na legislação visando sempre ao atendimento de demandas do mercado imobiliário, mais 
especificamente na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes: o Decreto nº 3.046, de 27 de abril de 1981 
(PCRJ, 1981) permitiu que instruções normativas pudessem ser feitas também por decreto, sempre ampliando e 
flexibilizando índices nesses dois bairros (Gomes, 2010), que hoje conjugam grandes condomínios fechados com 
edifícios que podem chegar a 30 pavimentos e shopping centers em meio a bolsões de pobreza e a condições 
de saneamento precárias. Já Vargem Grande, Vargem Pequena e Camorim por décadas mantiveram seus 
parâmetros urbanísticos de baixíssima densidade. Ainda assim, uma análise dos ecossistemas da Baixada como 
um todo revela enorme redução de suas áreas (Cf. Montezuma e Oliveira, 2010). 

Em 1992 aprovava-se o Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro (PDDC), documento reconhecido por 
especialistas como um dos mais adequados planos brasileiros elaborados até aquele momento,14 em certa 
medida não só um antecipador dos instrumentos mais tarde incorporados no Estatuto da Cidade – tais como a 
operação interligada, a urbanização consorciada e o solo criado (depois chamado de outorga onerosa do direito 
de construir) – como uma de suas principais influências (Mello Filho, 1995; Cardoso, 1997; Nunes de Souza, 
coord., 2010). Entretanto o PDDC foi abandonado pelas administrações que a partir de 1993 vão convertendo a 
cidade do Rio de Janeiro de exemplo de gestão democrática para paradigma nacional do chamado planejamento 
estratégico. No período, no contexto de processos decisórios da cidade, vão por um lado se construindo e 
legitimando contextos férteis e espaços de articulação institucionais e jurídico-políticos altamente favoráveis à 
ampla participação dos setores privados em detrimento da sociedade civil organizada; e, por outro, contundentes 
ações sobre os aspectos legais, de ajustes ou destruição de normas antigas à desregulamentação o acolhimento 
de situações de exceção. 

Após a promulgação do Estatuto da Cidade e diante da pressão de diversos setores da sociedade, o Executivo 
Municipal inicia, em 2001, longo e conturbado processo de revisão do PDDC, que dura 10 anos: somente em 
2011 será aprovada a Lei nº 111 (Rio de Janeiro, 2011), o “Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
Sustentável do Município do Rio de Janeiro” (PDDUS). Como resultado, o texto final do PDDUS não é 
propriamente uma revisão, mas praticamente um plano novo que guarda semelhanças bastante tênues com o 
PDDC que o precedeu. É bem mais extenso, com 339 artigos (contra 234 do anterior), optando também por 
ambientalizar excessivamente sua redação.15 Apresentando-se, afinal, como um plano de desenvolvimento 
urbano sustentável – e, consequentemente, de defesa de uma “cidade sustentável” – o PDDUS não deixa de 
mencionar temas da pauta ambiental emergente, como a mudança climática, a proteção da biodiversidade, os 
espaços livres de edificação, as tecnologias limpas que garantam práticas sustentáveis e a conservação de 
energia. E antecipando recente decisão da Unesco que deu à cidade o título patrimônio cultural da humanidade, 
na categoria “paisagem cultural urbana”, afirma em seu Art. 4º, que “a paisagem da Cidade do Rio de Janeiro 
representa o mais valioso bem da Cidade” (Cf. Pires do Rio e Name, 2013).  

No que diz respeito à nossa área de estudo, seu macrozoneamento16 (Figura 5) indica que a grande maioria da 

                                                            
14  Por ter incorporado no processo de elaboração e nos seus instrumentos o princípio da gestão democrática da cidade que é uma das bases da 

plataforma da Reforma Urbana; por conter política setorial que conjugava Meio Ambiente e Valorização do Patrimônio, inclusive instituindo diver-
sas unidades de conservação em escala municipal; por apresentar uma política habitacional voltada para a urbanização e regularização fundiária 
de áreas de baixa renda, com destaque para a instituição das Áreas de Especial Interesse Social (AEI); por territorializar propostas em escala lo-
cal, às vezes no nível do bairro ou até mesmo da rua. 

15  A título de exemplificação: “paisagem” e “paisagens” são palavras que juntas somam mais de 60 menções no documento. Já o termo “meio ambi-
ente” aparece 56 vezes, ao passo que “patrimônio” tem mais de 100 menções e o adjetivo “ambiental” não apareça não menos que 300 vezes. 

16  A bem da verdade, este macrozoneamento já vigorava na cidade desde 2007, quando o Decreto 28.801 (Rio de Janeiro, 2007) o estabeleceu. 
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área da Baixada de Jacarepaguá está localizada na Macrozona de Ocupação Condicionada, que segundo o Art. 
32, III, contém as áreas “onde o adensamento populacional, a intensidade construtiva e a instalação das 
atividades econômicas serão restringidos de acordo com a capacidade das redes de infraestrutura e 
subordinados à proteção ambiental e paisagística, podendo ser progressivamente ampliados com o aporte de 
recursos privados”. O PDDUS indica como diretrizes para a referida macrozona, dentre outras, promover a 
proteção ambiental, (mediante reflorestamento e implantação de infraestrutura, por exemplo) e a melhoria do 
ambiente urbano através da elaboração de legislação específica e revisão de parâmetros de uso e ocupação do 
solo. Tais diretrizes aparentemente se coadunariam, então, com a ideia de que a área é problemática à ocupação 
urbana. Afinal, dados recentes da própria prefeitura (PCRJ, 2005 e 2008) claramente apontavam a fragilidade 
ambiental da região que, além de possuir rica biodiversidade, está sujeita a inundações periódicas e 
permanentes e comprovadamente vem recebendo aumento da concentração de chuvas intensas (Figueiró, 2005; 
Dereczynski et al., 2009). 

Figura 5. Macrozoneamento da Cidade do Rio de Janeiro inserido no PDDUS. Fonte: Rio de Janeiro, 2011. 

 
 

Figura 6: Setores e Zonas do PEU das Vargens.  
Fonte: Nucleo Interdisciplinar de Meio Ambiente, 2009, a partir de dados da LC 104/09.  

 
Nesse sentido, é bastante contraditório que o PDDUS legitime lei anterior que incide sobre a área da Baixada de 
Jacarepaguá. Trata-se da Lei Complementar 104/09, o “Projeto de Estruturação Urbana dos bairros de Vargem 
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Grande, Vargem Pequena, Camorim e parte dos bairros do Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca e 
Jacarepaguá,” mais conhecido como “PEU das Vargens”. Os projetos de estruturação urbana (PEU) são figura 
normativa específica do território carioca, proposta no corpo do Plano Urbanístico Básico da Cidade do Rio de 
Janeiro (PUB-Rio), em 1977. Essencialmente leis de zoneamento, uso e ocupação do solo específicas para as 
áreas que abrangem, inclusive com determinação de parâmetros urbanísticos, os PEU foram criados a partir do 
reconhecimento de que as leis voltadas para a totalidade do território do município são incapazes de definir as 
normas para a escala dos bairros. Por muitos anos não foram aprovados ou sequer apresentados como projetos 
de lei, mas na atual administração eles vêm ganhando destaque.17 

Tabela 2: Parâmetros urbanísticos de 5 setores do PEU das Vargens (LC 104/09) em comparação com leis anteriores 
(LC 79/06 e Decreto 3.046/06). Fonte: LC 104/09 

.  

SC: sem contrapartida; CC:com contrapartida financeira, utilizando-se a outorga onerosa do direito de construir. 
Esta diferença só é aplicável à LC 104/09. ZUM: Zona de Uso Misto; ZRU: Zona Residencial Unifamiliar; u: 
unifamiliar; m: multifamiliar; g: grupo multifamiliar. Fonte: adaptado de Name et al. (2010). 

O PEU das Vargens, especificamente, apresenta intrincado zoneamento do solo – de 11 setores nomeados de 
"A" a "L", subdivididos em Zonas de Uso Misto (ZUM) e Zonas Residenciais Unifamiliares (ZRU), conforme a 
Figura 6. Para esta área cerca de 5.300 hectares, valor próximo a um terço de toda a Baixada de Jacarepaguá e 
ao menos cinco vezes maior do que os bairros de Copacabana, Ipanema e Leblon somados são indicados 
generosos parâmetros urbanísticos, se comparados ao projeto de estruturação urbana anterior, promulgado sob 
                                                            
17  O primeiro PEU foi feito para o bairro da Urca, na zona sul, área valorizada da cidade. Na década de 1980, ficaram notórios os de Botafogo e 

Leblon, também na zona sul. Somente em 2004 a Câmara Municipal voltou a aprovas outros PEU, desta vez na zona oeste (Campo Grande e Ja-
carepaguá) e norte (São Cristóvão). Recentemente, além do PEU das vargens, causou questionamentos a aprovação do PEU da Penha, modifi-
cando os parâmetros que asseguravam a ambiência da igreja, tombada, que é seu principal ícone; e movimentações a respeito de um PEU de 
Guaratiba vem indignando moradores do bairro. 

Se
to
r 

Norma Urbanística 
Lote Mínimo 

(m²) 
Gabarito  IAT (máx) 

Taxa de 
Ocupação  

Taxa de 
Permeabilidad

e (min.) 

SC  CC SC CC SC CC SC CC  SC  CC 

C 

LC 104/09  360 3 pisos 0,75 1,2 60% 30% 
LC 79/06  600 3 pisos 0,75 40% 50% 

DL 
3.046/81 

A‐23  1.000 2 pavimentos 0,75 30%
‐ 

A‐27  10.000 6 pavimentos 0,6; 0,75; 1 20 a 50%

D 

LC 104/09  360 
3 

pisos 

4 
pis., 
máx. 
15m

1,2  2,4  60%  20% 

LC 79/06  360 3 pisos 1,2 60% 30% 

DL 
3.046/81 

A‐27 

10.000 

6 pavimentos 0,6; 0,75; 1

20 a 50%  ‐ A‐
31  

B  2 pavimentos
0,6; 0,75; 1,5 

C 
16 

pavimentos 

E 

LC 104/09  600 
4 

pisos 

6 
pis., 
ZUM

2,25 
2,5, 
ZUM 

60%  30% 

LC 79/06 
ZRU 

1.000 
3 pis. 

0,75  30%  60% 
ZUM1 

ZUM2  600 2,25 50% 30% 

DL 
3.046/81 

A‐
25 

A  1.000

2 pavimentos  0,75 

10% a 30% 

‐ 

B  10.000

A‐23  1.000  30% 

A‐
45 

A  1.000
10% a 30% 

B  5.000

F 

LC 104/09  360 
6 

pisos 

8 pis. 
ZUM
3

1 
2,5, 
ZUM
3

50%  50% 

LC 79/06  360 6 pisos 1 50% 50% 

DL 
3.046/81 

A
‐
3
0 

A 

u  360 

2 pavimentos  0,6  20% 

‐ 

m  1.000

g  10.000

B 
u  360

6 pavimentos  1  40% m  1.000

g  10.000

H 

LC 104/09  5.000 2 pisos 0,4 20% 60% 

LC 79/06  10.000 2 pisos 0,2 10% 80% 

DL 
3.046/81 

A‐
45 

A  1.000

2 pavimentos  0,75  10 a 30%  ‐ B 5.000 

A-
46 

A 1.000 
B 5.000
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a forma da Lei Complementar nº 79, de 30 de maio de 2006 (Rio de Janeiro, 2006), mas que por questões 
políticas jamais chegou a ser aplicado,18 e os parâmetros para área propostos pelo Decreto 3.046/81 (PCRJ, 
1981), que na prática eram os que a administração pública considerava. A Tabela 2, apresenta a comparação 
entre estas normas para os setores C, D, E, F e H da LC 104/09, que abrangem os bairros de Vargem Grande 
Vargem Pequena que são nosso foco de pesquisa. Chamam a atenção parâmetros que não condizem com as 
especificidades ambientais e problemas infraestruturais da área: a diminuição expressiva dos lotes mínimos; o 
aumento de gabarito em todos os setores (à exceção do Setor H); generosos incrementos de coeficientes de 
aproveitamento do terreno (no Rio, índices, por isso IAT); aumentos e diminuições progressivos das taxas de 
ocupação e de permeabilidade, respectivamente. Tais parâmetros foram modificados sem que tenham sido 
apresentados ou discutidos estudos que demonstrem a viabilidade do aumento generoso de potencial construtivo 
por eles proposto, conseguido a partir do pagamento de contrapartida pelos proprietários dos terrenos.  

Esses índices são tão exagerados a ponto de nem o mercado imobiliário se apropriar de todo o potencial 
construtivo – entre outros motivos, porque o solo da área, muito mole, inviabiliza estacionamentos subterrâneos, 
o que afetará a área total edificada. Entretanto, a situação legal instaurada pelo PDDUS e o PEU das Vargens – 
na verdade, resultado normativo em grande medida relacionado ao fato de um pouco antes a cidade ter vencido 
a disputa para sediar os Jogos Olímpicos19 – instaura, em nossa opinião, ao menos quatro problemas.  

Um primeiro problema, claro, é a especulação do solo urbano que já se faz presente em toda a cidade, mas que 
ali tornará inviável a permanência de populações de estrato social mais baixo – que se em muitos casos já 
vivem, sujeitos aos deslizamentos e alagamentos constantes que são parte da dinâmica natural da nossa área 
de estudo, não vêm recebendo contrapartidas viáveis a essa remoção forçada. O segundo, em 
complementaridade, tem sido discursos e projetos de ocupação que arbitrariamente indicam a remoção de 
assentamentos irregulares ou precarizados, cujo caso mais claro de resistência tem sido o da Vila Autódromo, 
nas proximidades de nossa área de estudo, no bairro de Jacarepaguá (Cf. Articulação Nacional de Comitês 
Populares da Copa, 2012).  Na esfera do saneamento ambiental, por fim, temos os dois últimos problemas: por 
um lado, devido às frágeis condições ambientais da áreas,  avassaladoras provisões técnica e orçamentária de 
infraestrutura deveriam existir para suprir a demanda da habitação formal consentida pela lei, mesmo para 
classes mais elevadas; por outro, esse novo boom imobiliários, repetindo processo que há muito conhecemos, 
muito provavelmente trará consigo mais um contingente de ocupações irregulares, que mais uma vez se 
instalará em condições ambientais que tornam ainda mais precárias quaisquer deficiências de execução técnica, 
tipologia habitacional e padrão construtivo, agigantam a vulnerabilidade e o risco, e que pelo qual, se visto fora 
de contexto, se pode culpabilizar essa população pobre tanto pelos danos ambientais quanto pelas mazelas 
sociais a que são submetidos. Fecha-se, assim, mais um ciclo de injustiças ambientais na cidade do Rio de 
Janeiro. 
 

Ambientalização da legislação e injustiça ambiental: Campinas (SP) 

Em Campinas, o padrão brasileiro de urbanização sem saneamento também foi implementado, mas no município 
essa a expansão urbana trouxe à tona outro problema ambiental: além das áreas ociosas no espaço urbano e 
periurbano, há solos contaminados, problema que foi constatado quando da ocorrência de casos de canteiros de 
obra com acidentes – explosões e contaminações – de empreendimentos imobiliários implantados em antigas 
áreas industriais desativadas.20A importância econômica da região e a dinâmica dos negócios imobiliários 
                                                            
18  A existência desta norma anterior acabou sendo utilizada como justificativa do Poder Executivo Municipal para que o Projeto de Lei Complementar 

nº 33/09 tenha sido apresentado, votado, vetado, publicado e promulgado como a Lei Complementar 104/09, tornando-se o novo PEU das Var-
gens, em prazo recorde e sem discussão alguma, o que fere o inciso II, do artigo 10, do Estatuto da Cidade. 

19		O PDDUS legitima todos os projetos contidos no Dossiê de Candidatura da cidade aos jogos. Quanto ao PEU das Vargens, seus setores “I” e “L” 
do PEU das Vargens, aliás, localizados na extremidade leste da área delimitada em lei, relacionam no todo ou em parte à “Zona Barra” proposta 
no momento da candidatura do Rio aos Jogos Olímpicos e onde está prevista a maioria dos equipamentos. Designa-lhes generosos parâmetros 
urbanísticos. Retirados os equipamentos esportivos provisórios, após os jogos elas serão cedidas ao mercado imobiliário, que terá à disposição 
parâmetros que permitirão edifícios de até 18 pavimentos e lotes que variam de 600 a 1000 m², somados a uma provável expansão da especula-
ção imobiliária que já está em curso e consolidado impactos sobre a Baixada de Jacarepaguá como um todo. 	

20  A Agência Ambiental do Estado de São Paulo divulga anualmente uma lista de áreas contaminadas do Estado. Os últimos dados divulgados 
(dezembro de 2011) somam 4131 áreas, sendo 3217 postos de combustível (Cf. http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/areas-
contaminadas/2011/texto-explicativo.pdf. Acessado em 10 de novembro de 2012). Entre eles destaca-se a contaminação pela Shell de chácaras 
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convive com as favelas e ocupações21 , conforme a Figura 7 que revela que enquanto na região sudoeste são 
em sua maioria de baixa renda (precários), na outra porção são irregulares os condomínios e loteamentos de 
renda média e alta, que solicitaram seu fechamento à prefeitura recentemente (Maciel, 2003). Salta aos olhos a 
segregação socioespacial, com forte impacto na qualidade urbana, ambiental e na tensão social da metrópole 
campineira, e conforme a divisão das duas principais bacias hidrográficas: a norte, a do rio Atibaia, área de 
mananciais, a sul, a da bacia do rio Capivari, com uso menos nobre. 

Figura 7: Campinas. Localização de loteamentos irregulares, de alta e baixa renda de favelas 

Fonte: Maciel, 2003 

 
Essa intensa atividade imobiliária precária se faz ao largo da legislação vigente. Em 1988 é aprovada a lei nº 
6.031 sobre o uso e ocupação do solo no município de Campinas, mais conhecida como a lei de zoneamento, 
que vige até hoje, apesar de modificada diversas vezes sobretudo quanto ao perímetro de zonas e à 
classificação de gabarito das edificações para lotes dentro da região central.  Neste período, de 
redemocratização, é também aprovada a legislação para regularização de favelas e em 1996 a Lei 
Complementar nº 4, aprova o Plano Diretor do Município de Campinas, que já continha os instrumentos 
urbanísticos que depois seriam regulamentados pelo Estatuto da e orientava a realização de planos locais de 
gestão urbana para cada macrozona proposta no documento, em vistas a se revisar a Lei 6.031 trecho a trecho.  
Em 2006 Campinas revisa o Plano Diretor, seguindo os trâmites da participação. A citação dos instrumentos 
urbanísticos do Estatuto da Cidade para captura da valorização imobiliária promovida pelos investimentos 
públicos e privados é mantida na Lei Complementar no. 15, de 27 de Dezembro de 2006. Não se avança, 
contudo, na regulamentação dos instrumentos para acesso à terra urbana, ampliação da oferta habitacional ou 
recuperação da valorização imobiliária para os cofres públicos, a ser feita nos Planos Locais de Gestão (PLG) 
por macrozona. Há uma revisão do perímetro das macrozonas, que passam de sete para nove (Figura 8).  As 
macrozonas tem diretrizes diferenciadas que deveriam ser concretizadas na elaboração dos planos locais, 
revisando-se paulatinamente a lei 6031, do zoneamento.  

Ao norte e nordeste destaca-se a rod. Dom Pedro, através da qual estão acessíveis grandes centros de compra, 
clubes, empresas de alta tecnologia e loteamentos fechados e condomínios onde há arborização, equipamentos 
e áreas verdes e de lazer  mantidas privadamente. Ao sul e sudoeste concentram-se os bairros populares – 
desde os construídos pela Cohab, a os executados precariamente e à revelia da lei além das favelas e 

                                                                                                                                                                                                           
no Recanto dos Pássaros, em Paulínia, empreendimento imobiliário em terreno industrial contaminado; as Mansões Santo Antônio, em Campinas; 
e o Aterro Mantovani, em Santo Antônio de Posse, considerado o maior depósito de resíduos químicos do país. Das 332 áreas contaminadas na 
RMC, Campinas tem 210 casos, em que se incluem áreas industriais e de resíduos, superior a Paulínia onde estão a REPLAN e Polo Petroquími-
co. (Silva e Bueno, 2013) 

21  Denominação da prefeitura para favelas em terrenos privados ou adquiridos e ocupados irregularmente.  
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ocupações) . A injustiça urbana e ambiental se consolida nestas diretrizes e em outros instrumentos implementa-
implementados do PD, como a delimitação das ZEIS de vazios urbanos para produção de habitação, que estão 
concentradas nas macrozonas a sul e sudeste. Mas é na  visão de futuro proposta pelo Plano de 2006 (Figura 9) 
com a delimitação das áreas de grandes operações urbanas –  atualmente em andamento  - que o setor 
imobiliário  da construção e industrial apostaram.  

São delimitadas também três áreas de operação urbana (OP). A mais adiantada é a OP CIATEC II, com 8 
milhões de m2, para Pólo Tecnológico e empreendimentos de escritórios e residenciais. A OP do Parque Capivari 
recupera cavas produzidas pela indústria cerâmica, com venda de potencial construtivo de áreas e criação de 
parque. A execução é mais morosa. A terceira, mas de interesse extra regional e mais lucrativa  para diferentes 
setores do capital, é a ampliação de Viracopos. A injustiça urbana e ambiental é reforçada, porque o perímetro 
das três OPs  não incorpora áreas para regularizar ou de risco, para onde parte dos lucros poderia ser aplicado, 
Mas incorpora parques lineares e temáticos, integrando as reservas de mananciais, biodiversidade e 
amenidades ambientais. 

Figura 8: Plano Diretor de Campinas 2006 – delimitação das macrozonas, com destaque para as áreas da pesquisa.

 
 

 

Figura 9: Plano Diretor de Campinas: eixos estratégicos 

Fonte: SEPLAMA. 

 

A implementação da Vila Parque Anhumas – Macrozona 4  
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Os bairros Taquaral, São Quirino e Vila Nogueira foram projetados para classe média e alta, em região entre  o 
Parque do Taquaral e o ribeirão das Anhumas, à época área periférica. Com a rodovia D. Pedro a norte 
consolidou-se a região, hoje inserida na MZ 4, em setor qualificado. Os empreendimentos para remontam os 
anos 1970. Nesse período, de intensa migração do nordeste para o sudeste do Brasil, Campinas teve grande 
aporte de pessoas, sem que houvesse habitação acessível. Em áreas doadas à Prefeitura no processo de 
loteamento, foram se assentando casas precárias, constituindo favelas. No caso estudado, constituíram-se 
quatro favelas, nas áreas à beira do ribeirão. Essas favelas receberam obras de urbanização nos anos 1980. 
Com a urbanização e impermeabilização crescentes  passaram a sofrer inundações periódicas. Assim entraram 
no planejamento da Prefeitura para intervenções mais complexas, já que seria preciso produzir novas unidades 
para remoção.22 

Projeto Vila Parque Anhumas -tendo como componentes as Vilas Residenciais (Vila Parque Anhumas com 
moradias geminadas duas a duas e assobradadas, de 48 m2 de área construída), o Parque Linear, ciclovia e 
equipamentos de esporte e lazer - dependeu do processo participativo proporcionado por um Projeto Temático23 
coordenado pelo Instituto Agronômico de Campinas, com financiamento da FAPESP, e da iniciativa da 
Secretaria de Habitação – SEHAB. A partir de 2005 iniciaram-se obras para remoção das famílias em situação 
mais vulnerável, e foi sendo elaborado um plano integrado de intervenções, denominado As obras de 
urbanização, drenagem, habitação, recuperação ambiental e devolução de áreas livres e de recreação aos 
moradores da cidade tomaram impulso em 2007, com os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - 
PAC social). Dos 1012 domicílios existentes nos núcleos informais ao longo do Anhumas, 327 (32,3%) foram 
reassentada em um conjunto habitacional distante 14 Km do local24.  

Foram realizadas análises socioeconômicas pelos distritos censitários envolvidos na microbacia do trecho do 
ribeirão tratado no Projeto, bem como análise de morfologia urbana e habitacional e conforto e clima urbano 
tanto em quadras do loteamento formal, regular, quanto das vilas populares.25  Verificamos que os investimentos 
da Vila Parque Anhumas, tiveram efeito de valorizar as propriedades próximas, com a presença de lotes com 
construções recentes e em andamento. Em frente e próximo às favelas existiam diversos lotes que não haviam 
sido edificados, certamente em decorrência da existência das moradias precárias próximas e concentração de 
dejetos e mal cheiro decorrentes. Segundo a lei 6031, eram de uso residencial. Quando analisada a legislação 
de uso e ocupação do solo vigente (lei municipal número 6.031 de 29 de Dez. 1988), verificou-se que houve uma 
modificação recente (2001) possibilitando o uso de atividades de comércio e serviços de maior porte (não locais) 
nos lotes lindeiros ao local que seria a em 2007 o projeto do Parque. Mas essa modificação pontual, permitindo a 
construção de galpões para atividades de comércio e pequenas indústrias, somente foi utilizada pelos 
proprietários somente após o início da demolição das favelas e das obras da Vila Parque. Certamente foram os 
investimentos públicos que tornaram possível aos proprietários utilizar o lote ocioso e obter retorno econômico da 
mudança da legislação.  Entretanto a Planta de Valores, de 2005, não foi modificada, seguindo-se os parâmetros 
anteriores às obras para cálculo das taxas e impostos municipais destas propriedades. 

O município, devido a sua estrutura compartimentada entre as práticas de interesse público e social (obras, 
assistência social, defesa civil, habitação, saneamento) e as administrativas (finanças, tributos, fiscalização) não 

                                                            
22 Paradoxalmente, o fato preponderante para retomada de intervenções, foi a ocorrência  em 17 de fevereiro de 2003, de forte chuva, com média de 
140 mm, superior a todos os valores para o mês de fevereiro desde que existe medição pluviométrica em Campinas, há 120 anos. Esse fato mobilizou 
o setor científico local, que desenvolveu um diagnostico socioambiental da bacia hidrográfica do ribeirão das Anhumas, no bojo do qual as demandas 
dos moradores das favelas foram integradas. As informações foram retiradas do Diário Oficial de Campinas  de 19/2/2003 e do site da EMBRAPA 
(http://2009.campinas.sp.gov.br/uploads/597193209.pdf) http://www.embrapa.br/imprensa/noticias/2005/janeiro/noticia.2005-01-06.6739786376/) 
consultados a 11/2/2012 
23 PROJETO ANHUMAS é a denominação simplificada do projeto "Recuperação ambiental, participação e poder público: uma experiência em Campi-
nas", pesquisa financiada pela FAPESP, dentro do Programa Políticas Públicas e realizada pelas entidades Instituto Agronômico de Campinas-IAC, 
Prefeitura Municipal de Campinas e Unicamp, com o apoio da Coordenadoria de Vigilância Sanitária, sob a coordenação geral da Dra Roseli B. Torres, 
do IAC. O projeto desenvolveu-se entre 2003 a 2006. Foram realizadas reuniões participativas sobre as diferentes problemáticas das área, com regis-
tros e encaminhamentos aos diferentes órgãos, além da produção de dissertações e artigos científicos. 
24 O restante das famílias foi remanejada na mesma área (demolindo-se e reconstruindo-se no local 329 moradias. Portanto, este é um projeto urba-
nístico no qual as famílias beneficiadas não estão sendo em sua totalidade deslocadas da sua área de ocupação original, o que se destaca sobretudo 
por se tratar de terrenos localizados em uma área nobre e próxima das áreas centrais da cidade de Campinas, portanto, altamente vulnerável à espe-
culação imobiliária. (PERA, BUENO, ARRUDA, 2012) 
25 A pesquisa foi elaborada de 2010 a 2012. Ver Pera e Bueno, 2012 e Pera, Arruda e Bueno, 2012. 
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articula temporalmente o reconhecimento de seus investimentos na valorização imobiliária privada, que deveria 
ter reflexos na arrecadação municipal. 

Na pesquisa realizada sobre os resultados do Projeto Vila Parque Anhumas verificou-se a importância do acesso 
aos recursos financeiros federais pelos municípios. O PAC social viabilizou a implementação mais acelerada de 
uma intervenção que teve concepção mais adequada à problemática urbana ambiental contemporânea 
brasileira, de responder. A intervenção foi projetada para um conjunto de favelas localizadas desde os anos 1970 
em área estruturada e valorizada de Campinas, junto a um importante ribeirão que drena grande parte desta 
área urbana qualificada, como continuidade ao mais importante Parque de Campinas, o Parque Portugal, 
também conhecido como Lagoa do Taquaral. Entretanto, o Plano Diretor Participativo de Campinas, de 2006, 
apresenta no artigo 32 o conceito de eixos verdes, citando o Parque Linear ribeirão das Anhumas, sem 
considerar a presença das favelas. A Prefeitura solicitou recursos do PAC social a partir das propostas da 
SEHAB, que vinculou a implementação do Parque linear à urbanização de favelas, remoção e reassentamento 
de famílias em risco em APP. 

Assim, pode-se concluir que mais efetiva que a participação social durante a elaboração do Plano Diretor, no 
caso analisado, foi a promoção de um processo de controle social, apoiado por instituições fortes da sociedade 
civil, no decorrer das ações e obras.  

Zonas de sacrifício em Campinas: estudo da Macrozona 5. 

Na outra área de estudo, na região sudoeste do município, constituiu-se um processo de periferização desde os 
anos de 1940, associando-se a produção planejada de infraestrutura para a circulação de mercadorias -rodovia, 
ferrovia -, com locais para descarte - lixões e aterros públicos e privados, e espaços para moradia popular - legal 
e ilegal. Produziu-se toda uma região precária e desregulada – a sudoeste26. A política urbana e habitacional 
recente, através do plano Diretor Participativo de 2006 tem feito reforçar essa segregação espacial, sem reverter 
os processos de degradação e contaminação ambiental.  

Na pesquisa descobriu-se um outra dimensão do risco, através do levantamento de áreas degradadas com 
impactos negativos na vida cotidiana dos bairros populares, que não fazem parte do rol das áreas contaminadas, 
ampliando-se a aplicação do termo zona de sacrifício. A Figura 10 localiza as áreas, destacando-se a intensa 
ocupação residencial existente. 

Figura 10: Zonas de sacrifício localizadas na área de estudo 

Fonte: Silva e Bueno, 2013.  

 

                                                            
26 O estudo sobre a região sudoeste de Campinas foi desenvolvido através de Mestrado no POSURB, sob orientação da autora, com apoio do CNPq. 
Cf. SILVA, 2013. 
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No trecho analisado de 25 km2 na região sudoeste, na Macrozona (MZ) 5 (que totaliza 92 km2) foram encontra-
encontradas 31 áreas degradadas, sendo 10 públicas, 14 privadas e 7 com propriedade não identificada em 
campo. Apesar de todas as áreas levantadas estarem inseridas em bairros residenciais, em 14 das 31 áreas 
degradadas não havia nenhum tipo de cercamento ou controle de acesso. Elas causam impactos ambientais e 
colocam em risco a população moradora. As 31 zonas de sacrifício foram agrupadas em tipos:. Exploração de 
areia para construção e solo para aterro – 6 casos; Obras em andamento, comprometimento da drenagem e 
solos do entorno -5 casos; Atividades ligadas a resíduos sólidos –formal ou informal-8; Áreas abandonadas com 
voçorocas e erosão- 3; Grandes infraestruturas para indústria -3; ETEs e seus equipamentos-3; Assentamentos 
precários recentes-3. Destas, apenas duas são consideradas áreas contaminadas pela CETESB (dois aterros de 
resíduos sólidos com envolvimento da Prefeitura).   
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