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Introdução 
 
O presente trabalho tem o propósito de apresentar, a partir de uma revisão bibliográfica 
sucinta, o conceito de “Land-Pooling/Readjustment Techniques”, como etapa inicial 
de pesquisa financiada pelo CNPq, na área de “Ciências Sociais Aplicadas”. A pesquisa 
tem como objetivo central estudar a aplicabilidade desta técnica (ou intervenção urbana) 
nas cidades médias paulistas, tendo como material empírico a cidade de Rio Claro. Este 
artigo, por sua vez, tem como referências básicas, artigos da revista estabelecida a partir 
da Conferência Habitat das Nações Unidas em Vancouver 1976, “Habitat 
Internacional”. Não podemos simplesmente traduzir a denominação inglesa desta 
técnica, para entender  o seu conceito. Assim, faz-se mister apresentar algumas notas 
históricas sobre esta operação urbana, para defini-la e nomeá-la apropriadamente. De 
fato, este tipo de intervenção urbana tem sido denominada na língua inglesa de várias 
maneiras, correspondendo também às várias nuanças nas suas aplicações em vários 
países. Archer (1986), por exemplo, identifica os seguintes termos usados para esta 
técnica: “urban land consolidation”, “land readjustment”, “land replotting”, “land 
redistribution”, “plot reconstitution”. 
Lições da experiência 
Países como o Japão Coréia do Sul, Taiwan, Austrália, Canadá e Índia já realizaram 
algum tipo de intervenção urbana na linha do “land-pooling/readjustment technique”. 
Archer (1986:155) considera que as experiências nestes países têm demonstrado que 
esta técnica têm mostrado resultados positivos em consolidar pequenas propriedades 
separadas na periferia urbana, para um posterior projeto unificado de parcelamento para 
uso urbano, dentro de bons padrões urbanos, implantando ao mesmo tempo infra-
estrutura básica e serviços públicos financiados pela própria valorização obtida na 
aplicação desta técnica. Acharya (1988:109), ao discorrer sobre esta técnica, explicita 
também um dos modos de seu funcionamento: 
We see that the concept of LP/R is very simple. An area is ripe for development is 
selected and a broad layout of the entire area is prepared considering all lands under 
one ownership. This layout includes pattern of streets, parks, schools and others public 
uses. The remaining area is allocated to the original private owners. The total area 
used for public purposes as well as the cost of services to be provided are calculated. 
Total probable values of all serviced plots if put in the market are also calculated. 
Comparing these figures, the proportion of plots that would fetch enough money to 
recoup the cost of infrastructure is established. This is called the cost equivalent area. 
This proportion of serviced land is to be contributed by the private owners over and 
above the land for public purposes. Thus the public authority becomes able to create 
new urbanisation without any net cost. The private owners get less land than their 
original landholdings but these are the serviced lots, and therefore, fetch more value 
than the original unserviced lots. The public authority plays the role of developer’s 
profit back to the public. (O grifo é nosso.) 
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Em outro trabalho apresentamos diretrizes que tem grande convergência com esta 
técnica, com o propósito de facilitar, no meio rural (MAURO, et alii, 1994), a 
obediência às restrições ambientais implementadas pela legislação brasileira. No 
entanto, é no meio urbano brasileiro onde se exacerbam as desigualdades sociais do 
modelo econômico, através, entre outros mecanismos, de um especulativo mercado de 
terras. Nos países subdesenvolvidos, o mercado de terras não funciona segundo 
princípios eqüitativos. Pelo contrário, distribui desigualmente ônus e benefícios, 
reforçando a estrutura social injusta vigente. Acharya (1988) aponta várias 
características e causas da ineficiência e ineficácia do mercado de terras: má 
distribuição dos custos e benefícios externos; cenários de incertezas; especulação 
excessiva sobre a terra; inércia dos empresários ou proprietários; políticas de preços 
inadequadas e estrangulamentos na provisão de serviços públicos. Qualquer política de 
intervenção urbana, portanto, deve incorporar estas preocupações. Neste contexto, o 
Estado tem historicamente tido um papel importante, desde a provisão de infra-estrutura 
básica até a regulação do mercado de terras, incluindo, ainda, o fomento direto e 
indireto à provisão de moradias. Portanto, é necessário aperfeiçoar o papel 
regulador/indutor do Estado e determinar e implantar as condições básica nas quais uma 
nova operação urbana deve ser realizada, propiciando relações sociais mais justas entre 
os diversos membros e grupos da comunidade. Algumas condições espácio-sociais 
devem existir para justificar a aplicação deste tipo de operação urbana,. Segundo, 
Archer (1986:159) seriam: 
a1. the ownership of the urban-fringe land is fragmented with numerous separate 
holdings; 
a2. the relevant local government (or other government pooling agency) is genuinely 
interested in achieving orderly urban development to a planned pattern of urban land 
use; 
a.3. the central government has set up the legal and administrative machinery to 
authorize, regulate and oversight the preparation and implementation of land-pooling 
projects; 
a4. the urban fringe lands selected for pooling are physically and economically ripe for 
urban development, e.i., they have public roads and the utility network mains nearby, 
and there is sufficient market demand for serviced building sites to allow the profitable 
subdivision of the land; 
a.5 most of the landowners in the proposed pooling areas understand and support the 
use of pooling; 
a.6 the pooling agency has the power of compulsory land acquisition and is willing to 
use it against any minority of holdout landowners; 
a.7 there are skilled and competent personnel available to manage the formulation and 
implementation of pooling projects. (O grifo é nosso.) 
Ressalta-se ainda a administração dos projetos, sugerindo a necessidade de uma agência 
específica para administrar os vários projetos que cada área demandar. A consulta 
prévia tanto das autoridades públicas como dos proprietários e dos demais participantes, 
garantindo uma ampla discussão necessária para a cooperação de todos, é essencial. A 
viabilidade econômica é uma questão central que deve ser explicitada no debate 
público, bem como a distribuição eqüitativa dos seus ônus e benefícios. 
Além das condições materiais e dos objetivos similares, nossa atenção para esta técnica 
e sua aplicação no Brasil, deu-se principalmente tanto pelo inadequado manejo do meio 
ambiente vigente sob o domínio da especulação imobiliária (CARVALHO, 1989 E 
1992) nos processo de parcelamento do solo urbano, bem como, e implicitamente, pelo 
desenho urbano. Este se faz a partir de pequenas propriedades, - sítios-, que são um tipo 



 3

de parcelamento de solo intermediário entre a grande propriedade rural e o lote urbano 
típico. É muito comum encontrar sítios com sua (muito) maior dimensão transversal às 
curvas de níveis cujo parcelamento teve a lógica de prover cada sítio ou chácara com 
acesso à água e a uma estrada, esta geralmente no topo, ou em partes mais altas do 
relevo. Esta não é uma configuração adequada a um posterior processo de parcelamento 
para uso do solo urbano, principalmente quanto é feito isoladamente e de modo 
descontínuo. A cidade de Rio Rio Claro, material empírico da pesquisa, é um exemplo 
desta situação problemática, principalmente na sua porção oeste, à margem direita do 
Rio Corumbataí. A “land-pooling/readjustment technique” daria condições técnicas 
ideais para a correção deste problema. 
Os ganhos advindos de cada projeto deveriam consubstanciar os seguintes objetivos, 
segundo Archer (1986:158): 
b1. to achieve a good standard of subdivision design and engineering works; 
b2. to design the subdivision layout for the planned urban land uses; 
b3. to carry out the land servicing and subdivision works (i.e., the construction of the 
roadworks and public utility reticulation works within the project area) efficiently and 
economically; 
b4. to provide land for public streets and open spaces at no cost to government; 
b.5 to construct the land subdivision works at no cost government; 
b.6 to share the cost and returns of land subdivision between landowners in an 
equitable way; 
b7. to recover the costs of land subdivision from the related land value increases within 
the project; 
b8. to create new sites with clear land title when the ownership of landholding is 
disputed; 
b9. to achieve the timely subdivision of urban-fringe landholdings for orderly urban 
expansion; 
b10. to counter excessive land speculation and ensure an adequate supply of land for 
new housing development. (O grifo é nosso) 
Como já foi dito, a apropriação da valorização das terras poderia ser feita em benefício 
do Estado, tanto no financiamento das obras de infra-estrutura urbana como na provisão 
de terras para a habitação de interesse social. No caso do Brasil, onde a infra-estrutura 
urbana já é custeada pelo incorporador e pelo morador, o interesse inovador do Estado 
além do melhor padrão urbano e do manejo do meio ambiente, seria a apropriação de 
excedentes para o subsídio da casa popular. 
Uma vez decidido o projeto, faz-se necessário determinar passos para a sua 
implementação, como sugere Archer (1986:163-4): 
QUADRO 1 
A checklist of steps for setting up a pilot/demonstration land-pooling project 
c1. Identification of project promoter (sponsor). 
c2. Selection of professional/industry persons as project manager. 
c3. Preparation of organisation chart to cover all interests groups. 
c4. Identification of possible pooling project areas. 
c5. Identification of the landowners in these areas and their land holdings and interests. 
c6. Surveys of landowners to ascertain their characteristics, land objectives and 
possible interest in participating in the project. 
c7. Evaluation of the areas and selection of the pilot/demonstration project area. 
c.8 Formulation of project objectives and specifications. 
c9. Preparation of draft plan and programme for project (a draft pooling scheme), 
including subdivision layout and infrastructure plans, costings, valuations of 
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landholdings and sites, financial evaluation, schedule of landholdings and land 
redistribution, implementation programme, and financial plan. 
c10. Review of draft plan and programme with landowners, and amendment as 
appropriate. 
c11. Consultation with the land subdivision regulation authority on acceptability of the 
subdivision plans. 
c12. Finalisation of project area boundary and the project plans and programme. 
c13. Formation of a co-operative company by the participating landowners, to act as 
the pooling agency. 
c14. Preparation of a standard company-landowner contract covering the mortgaging 
of the land, the servicing and subdivision of the land, and the allocation of the building 
sites. 
c15. Signing of the company-landowner contracts with each landowner. 
c16. Arranging a bank loan to provide working capital for the project. 
c17. Application for subdivision permit under the land subdivision regulations. 
c18. Commencement of physical implementation of project. 
Apesar das muitas vantagens, não devemos esquecer alguns problemas e contradições 
do processo apontadas por Acharya (1988:111-2): 
d1. land development carried out through the LP/R process is generally not linked to 
the provision of low income housing; 
d2. it is often a time-consuming process and may not cope successfully with the land 
demand caused by rapid urbanisation; 
d3. the landowners in the projects often hoard the serviced land for speculative motives 
and the land supply in the market is greatly reduced; 
d4. one of the most serious disadvantages of LP/R is that it depends for its success on 
creating a stable and relatively higher price for its peripheral land, which can be a 
major obstacle to the provision of land for housing a high proportion of the city’s poor 
households. (Os grifos são nossos.) 
É justamente nos loteamentos populares que o desenho urbano e o manejo de meio 
ambiente se apresentam de modo mais dramático. Assim, no caso do Brasil, esta 
operação deve incorporar como meta primordial a promoção do barateamento e da 
melhoria da casa popular. 
Apesar do referencial sócio-econômico dos países, algumas lições de experiências em 
Trichur e Rajashi em Bangladesh merecem também ser apontadas e consideradas: 
e1. there are higher chances of success of a project if the scheme area and the number 
of landowners is relatively small; 
e2. a large land value gain motivates the owners to participate in pooling schemes; 
e3. a genuine interest, and constant persuasion and motivation on the part of 
authorities is necessary; 
e4. a strong political will to effect the necessary changes is necessary; and 
e5. urban land development policies must be formulated in relation to employment 
policies, e.g. creation of non-farm job opportunities. (O grifo é nosso.) 
(Acarya, 1988:114) 
Assim como a produção do espaço urbano reforça as condições injustas e desiguais do 
modelo econômico, não se pode negligenciar o potencial das políticas espaciais em 
promover a consecução de metas econômicas e sociais, tais como a eficiência sistêmica 
da aglomeração urbana e a geração de empregos no setor produtivo da construção civil, 
dando outra alternativa ao investimento no meio urbano que não seja a especulação 
imobiliária. 
Conclusões 
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Em suma podemos tirar algumas diretrizes para uma agenda de implantação a ser 
perseguida no nosso estudo de caso: 
Em primeiro lugar, cabe motivar a comunidade envolvida com o desenvolvimento da 
cidade: i) o poder público, ii) os empresários imobiliários ligados aos loteamento e à 
construção civil; iii) os empresários e sindicatos patronais interessados na provisão de 
moradias baratas; ; iv) os profissionais do ramo, como engenheiros, arquitetos e 
professores universitários e pesquisadores pertinentes ao ramo; v) as entidades 
ambientalistas; e vi) os sindicatos de trabalhadores e possíveis moradores e; os demais 
interessados na promoção da qualidade de vida urbana em Rio Claro, como direito de 
cidadania. 
Em segundo lugar, uma vez, viabilizada a montagem de algum projeto, poder-se-ia 
envolver outros poderes estatais, como as Secretarias Estaduais de Habitação e Meio 
Ambiente, bancos oficiais e agências na área federal. 
Em terceiro lugar, prover a implementação legal e institucional, em nível municipal, 
para a realização de tais projetos. 
Contradições apontadas acima como ao dilema entre a valorização da terra e a exclusão, 
por conseqüência, do pobre urbano, deve, desde o início, merecer atenção. Ao contrário, 
a integração do pobre urbano deve ser incorporado aos projetos, através de subsídios 
transparentes. Acreditamos que, a longo prazo, através do crescimento da oferta de 
melhores lotes urbanos, tanto abaixará o preço dos terrenos como fomentará a melhoria 
(quantitativa e qualitativa) do padrão mínimo. Os cenários abaixo podem ser 
apresentados como motivadores de um debate inicial na comunidade: 
Cenário 1 - Projeto de Urbanização Cooperativada: 
Duas ou mais propriedades imobiliárias são unificadas, objetivando um melhor desenho 
urbano, melhor manejo ambiental, sem nenhum repasse da valorização, oriunda do 
empreendimento para o Município, uma vez que os investimentos são privados ou dos 
próprios proprietários da terra ou de investidos imobiliários privados. O poder público 
municipal não interfere no processo, apenas, aprioristicamente, com o quadro 
institucional-legal. 
Cenário 2 - Projeto de Urbanização Municipal.  
Duas ou mais propriedade imobiliárias são unificadas, objetivando além de um melhor 
desenho urbano e manejo ambiental, a apropriação de excedentes para uso redistributivo 
social em empreendimento promovido pelo Poder Público Local (ou/com agências 
estaduais e/ou federais). O investimento é feito pelo município com fundos próprios ou 
não. A valorização dos terrenos é apropriada pelo Poder Público Municipal para 
financiar a infra-estrutura e subsidiar a casa popular. Os proprietários teriam o valor da 
terra original com maior através de lotes urbanizados com maior liquidez e uma 
possível margem maior de lucro. 
Cenário 3 - Projeto de Urbanização Consorciada. 
Duas ou mais propriedades imobiliárias são unificada por consumidores diretos que 
promoveriam o projeto através de um plano de custo, com administração profissional, 
garantindo a total apropriação da valorização da terra pelo empreendimento que 
beneficiaria uma classe média tão negligenciada pelo poder público, na viabilização e 
no barateamento de sua moradia própria 
Outros cenários poderiam ser construídos a partir da combinação dos três aqui 
esboçados, refinando os seus objetivos, redefinindo o papel do Estado, incluindo 
parcerias com o setor privado. O combate à especulação imobiliária através da 
manutenção de lotes vagos, o barateamento do lote popular e da viabilização da casa da 
classe média devem ser preocupação do Poder Público Municipal no arranjo do novo 
quadro jurídico-institucional a ser instalado, para viabilizar este tipo de operação 
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urbana, ou seja a “land-pooling/readjustment techniques”. Pode-se pensar numa 
alternativa que incluam loteamentos que apresentem ainda um grande número de lotes 
vagos e que garantam uma possibilidade de reloteamento. 
Uma explanação mais ampla deverá ser oferecida aos diversos atores para promover o 
debate sobre este tipo de intervenção urbana na cidade de Rio Claro, norteadas i) pelo 
propósito de distribuir eqüitativamente ônus e benefício do processo de urbanização 
além do compromisso com a redistribuição através da moradia de interesse social 
subsidiada, como determina a Lei Orgânica do Município de Rio Claro; ii) pelo 
compromisso em promover condições para um melhor manejo do meio ambiente; iii) 
pelo compromisso em promover um melhor desenho urbano, um melhor meio ambiente 
ecológico-cultural. No entanto, deve-se estar ciente que isto resulta de relações sociais 
complexas, com interesses de classes desiguais, que vão além da racionalidade micro-
econômica. Como já dissemos em outro trabalho: 
Num estágio de interações globais intensas, coexistem nos vários rincões do globo, 
vários espaços-tempos dos quais o dominante parece ser o espaço-tempo do sistema 
financeiro, viabilizado pela revolução da informática, em detrimento de espaços-
tempos onde se busca o desenvolvimento Humano. 
................................................................................................................ 
Mais do que nunca, é necessário apreender a multiplicidade das instâncias das ações 
políticas. Por exemplo, é necessário conscientizar-se das determinações/simplificações 
sociais e espaciais das medidas econômicas, bem como é necessário conscientizar-se 
das potencialidades econômico-políticas das ações sociais e físico-territoriais. Somente 
assim se pode construir uma práxis coerente, crítica e inovadora na busca da 
realização do desenvolvimento humano. 
(CARVALHO, 1995) 
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