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CAPÍTULO 2 
 
 

AS PRÁTICAS DO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL E DO URBANISMO 
NO BRASIL E EM SANTO ANDRÉ 

 
 
 
 

2.  INTRODUÇÃO 

 
Este capítulo tratará da formação do urbanismo e Planejamento Urbano e Regional no Brasil 

no período de 1895 a 1992 e das práticas do urbanismo e planejamento urbano e regional 

em Santo André.  

 

Por meio do levantamento da produção intelectual dos mais importantes urbanistas que 

atuaram nas cidades brasileiras foi feito um estudo sobre o urbanismo e planejamento 

urbano praticado no Brasil. As cidades estudadas foram as que tiveram práticas relevantes 

nesta área: Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, 

Niterói, Santos e Vitória. 

 

O objetivo desse capítulo é compreender a formação do urbanismo estabelecendo um 

marco teórico de comparação do desenvolvimento do Planejamento Urbano e Regional 

tradicional no Brasil, no Estado de São Paulo e em Santo André. 

 
2.1. URBANISMO E PUR NO BRASIL E EM SÃO PAULO DE 1895 A 1964 
 
Segundo Leme (1999), observa-se uma especificidade na atuação profissional dos técnicos 

de urbanismo e de planejamento urbano no Brasil, com a dupla inserção profissional: em 

instituições de ensino e nos órgãos públicos. Estabelecem-se relações entre os funcionários 

de órgãos públicos e as instituições de ensino. Estes vínculos estão na origem da profissão 

e se mantêm até hoje. 
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A periodização tem início no projeto de Belo Horizonte, primeira cidade planejada, “que 

denota a ressonância do urbanismo moderno nos meios técnicos brasileiros”, e termina em 

1992 com os Planos sem mapa, assim denominados por Villaça. 

 

Em A formação do urbanismo no Brasil, 1895-1965, Leme (1999) identificou três períodos 

do urbanismo no Brasil: o primeiro, de 1895 a 1930; o segundo, de 1930 a 1950; e o 

terceiro, até 1964. Já Villaça (1999) em “Uma contribuição para a história do planejamento 

urbano no Brasil” no livro O processo de Urbanização no Brasil, identifica o Período dos 

Planos subdivididos em períodos: de 1930 a 1965; de 1965 a 1971 e de 1971 a 1992. 

 

No período de 1895 a 1930 foram propostos e realizados melhoramentos pontuais, em 

partes das cidades, chamados planos de melhoramentos e embelezamentos principalmente 

nas áreas de produção ou de localização da elite da época (LEME, 1999, p.22; VILLAÇA, 

1999, p. 197). As intervenções aconteciam na cidade existente, tentando melhorá-las. Os 

profissionais que atuavam neste período vieram das escolas militares, do curso de 

engenharia, na Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Alguns eram formados no exterior. 

Ocupavam cargos públicos nas prefeituras e no governo estadual. 

 
Eles participaram da criação do corpo docente das escolas politécnicas de engenharia em 

São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. 

 
Os campos de trabalho foram a construção das ferrovias e as obras de infra-estrutura das 

cidades, como o saneamento e a abertura de sistema viário. Elaboraram projetos 

urbanísticos de áreas centrais. É a época do sanitarismo no Brasil. 

 

A circulação era outra demanda de intervenção com a necessidade de adequação aos 

novos meios de transporte, como o bonde. 

 

Segundo Leme (1999): o modelo eram as grandes reformas das cidades européias do 

século 19, Paris e Viena. “A ênfase central estava na técnica e a estética estava presente 

em alguns projetos, como nas áreas centrais das cidades” (LEME, 1999, p. 22) 

 

O termo melhoramento era utilizado tanto para designar questões relativas ao projeto e à 

construção de obras de infra-estruturas, projetos e ajardinamento de praças e parques, 

como para a elaboração de legislação urbanística. 
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Segundo Gabriel Bolaffi, o Rio de Janeiro também foi completamente redesenhado e 

reconstruído no início do século XX, conforme o modelo empreendido por Haussman, em 

voga na época. Ali aconteceram intervenções por diversos motivos. Além da roupagem 

européia que se procurou dar à capital, com a expulsão das “classes infectadas e perigosas” 

que habitavam a área central, houve a implementação de medidas sanitárias em função do 

combate à epidemia de febre amarela.(BOLAFFI, 1992, p.99) 

 
 
2.1.1 INTERVENÇÕES NOS PORTOS MARÍTIMOS E FLUVIAIS 

 

Sendo as principais capitais brasileiras e cidades litorâneas, portos1, nas duas primeiras 

décadas do século 20, ocorreram as reformas e as ampliações dos mesmos.  

 

Segundo Francisco de Oliveira2, as cidades no Brasil se constituíram num padrão litorâneo 

não só devido ao caráter exportador de produtos primários, mas também à divisão social do 

trabalho e à forma como era controlada essa economia de exportação agrícola. Nas cidades 

se localizavam os aparelhos que fazem a ligação da produção com a circulação 

internacional de mercadorias e os aparelhos de Estado, que tinham nas cidades as suas 

sedes privilegiadas (OLIVEIRA, 19-?, p. 37). 

 

A experiência de reforma do porto de Vitória, no final do século 19, fazia parte de uma 

estratégia de recuperação econômica do estado, que se utilizava do porto do Rio de Janeiro 

para o escoamento da produção. A construção de um ramal ferroviário, ligando Vitória às 

regiões produtoras, e a necessidade de mudança da feição colonial para acolher as novas 

propostas de desenvolvimento, levaram à contratação do engenheiro Saturnino de Brito3 
para um projeto de extensão da cidade. 

                                                           
1 No Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Niterói estas reformas estenderam-se também a obras de 
embelezamento e remodelação de praças e à abertura de grandes avenidas. Estas obras viárias arrasaram 
quadras inteiras, eliminando edifícios e marcos históricos. No Rio, as avenidas estabeleceram a ligação do 
centro com os bairros da zona norte e sul, iniciando a expansão da cidade. 
2 Sociólogo, pesquisador do CEBRAP, autor do livro Elegia para uma Re(li)gião. Professor do Depto de 
Economia da PUC-São Paulo, professor titular (aposentado) de Sociologia do Departamento de Sociologia da 
FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas), da USP, e coordenador-executivo do Centro de 
Estudos dos Direitos da Cidadania-CENEDIC-USP. 
3 Francisco Saturnino de Brito nasceu em Campos de Goytacases (RJ) em 1864. Formou-se em engenharia civil 
na Escola Politécnica do Rio de Janeiro em 1886. Trabalhou na Estrada de Ferro Leopoldina como engenheiro 
civil de 1887 a 1892. Em 1896, trabalhou na Comissão de Saneamento do Estado de São Paulo. A partir de 1898 
realizou trabalhos em 53 cidades brasileiras, onde pôde expor suas idéias e principalmente aplicá-las na área de 
saneamento e embelezamento das cidades. Destacamos sua atuação no saneamento de Recife de 1909 a 1918; 
saneamento da cidade de Curitiba (1920); saneamento da Lagoa Rodrigo de Freitas, Distrito Federal, em 
1921/1923; regularização do rio Tietê, em São Paulo, em 1923; saneamento de Aracajú, em 1923/26; parecer 
sobre abastecimento de água de São Paulo, em 1926; saneamento de Salvador, em 1925/26. Faleceu em março 
de 1929 (LEME, 1999, p. 453-455) 
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Brito projetou três novos núcleos urbanos para cidade, numa área seis vezes maior que a 

Vitória da época: Novo Arrabalde, Vila Hortícula e o bairro operário Vila Monjardim. 

 
Figura 2.1: Mapa de Vitória de 1895 

 
Fonte: www.unitera.com.br acessado em 28/05/06 

 

O projeto de Saturnino de Brito tem as características de concepção urbanística que se 

destaca da produção da época: a implantação no terreno, adequação às suas 

características naturais e o aproveitamento de elementos da paisagem. 

 

No estudo da modernização do porto de Recife (1909-1926), podemos observar como 

ocorriam as obras de infra-estrutura na época. O financiamento consistia em empréstimos 

levantados pela União por meio de contrato com uma empresa selecionada por 

concorrência, no caso de Recife, a empresa Societé de Construction du Port du 

Pernambouc: 
[...] associação entre o empresário e deputado francês Edmond Bartissol com 

instituições de capital financeiro francês e o deputado carioca Demétrio 

Nunes Ribeiro. As obras do porto compreenderam a construção e reforço de 

diques e muralhas, construção de armazéns, serviços de dragagem e de 
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aterros, implantação de calçamento e linhas férreas urbanas para maior 

evacuação e circulação de produção de mercadorias.(LEME, 1999, p. 23-24) 

 

 
2.1.2 MELHORAMENTOS NAS ÁREAS CENTRAIS 

 
Após um período de recessão econômica que acontece de 1899 a 1902, houve um período 

de crescimento e os melhoramentos aconteceram sucessivamente. 

 

Os projetos de áreas centrais valorizam novas áreas próximas aos centros comerciais 

tradicionais, dando início ao processo de descentralização. A valorização de novas áreas 

levou ao abandono de moradias da burguesia e à sua transformação em cortiços. 

 

Em 1903, Niterói assumiu a condição de capital do estado do Rio de Janeiro e, em 1913, o 

arquiteto francês Emílio Tessain e seu auxiliar, o arquiteto italiano Pedro Campofiorito 
fizeram o projeto do novo conjunto de edifícios da administração estadual no Campo Sujo, 

área pantanosa, junto ao centro da cidade. Em 1927 a obra foi concluída e denominada 

Praça da República. 

 

Muitas vezes, as reformas de áreas portuárias incorporavam o embelezamento de áreas 

centrais4 . 

 

Em São Paulo, entre 1906 e 1912, foram elaborados projetos para o Vale do Anhangabaú, 

integrando as duas encostas do vale. A transformação da área com jardins e caminhos para 

pedestres previa uma ligação no sentido transversal, entre o lado da colina onde se formou 

a cidade de São Paulo e o outro lado, valorizado pela construção do Teatro Municipal, 

criando a ligação do vale com o restante da cidade.  

 

Denominada “Melhoramentos do Centro da Cidade de São Paulo”, elaborada na Diretoria de 

Obras Municipais pelo diretor Victor Freire e pelo engenheiro Eugênio Guilhem, em 1910, 

compreendiam obras para desafogar o centro5 com o novo tabuleiro conformado com os 

viadutos do Chá e Santa Ifigiênia e o prolongamento da Rua Boa Vista até o Largo do 

Palácio, com a construção de um viaduto. (LEME, 1999; SOMEKH&CAMPOS, 2002: 34-35) 
                                                           
4 O engenheiro Pereira Passos realizou obras de embelezamento no Rio de Janeiro. Houve a reforma do porto 
do Rio, obras de drenagem urbana e a remoção de moradias precárias do centro para projetos de 
embelezamento.(LEME, 1999, p. 24). 
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Um novo modelo de cidade, com ruas largas, casas alinhadas, praças e parques com 

desenhos definidos de canteiros era o projeto do engenheiro que passou a definir as áreas 

centrais. 

 

É deste período o urbanismo orgânico e as realizações cidade-jardim do arquiteto inglês 

Barry Parker que são trazidas à São Paulo pela Cia. City6, com os bairros do Jardim 

América (1917) e Jardim Europa. Posteriormente seriam implantados os bairros do 

Pacaembu, Alto de Pinheiros, Boaçava, City Butantã e Alto da Lapa, ocupados pela elite e 

pela nova classe média. (SOMEKH&CAMPOS, 2002, p.49) 

 

Durante o apogeu da borracha na Amazônia, no começo do século, o governador no Pará 

decidiu remodelar Belém7 após retornar de uma viagem à Europa. 

 

 
2.1.3 AS OBRAS DE SANEAMENTO DAS CIDADES 

 
Para estudar o saneamento de Recife, Saturnino de Brito foi contratado pelo governo 

estadual do Pernambuco, em 1909, para ser o chefe da Comissão de Saneamento, 

responsável pela construção de uma nova rede de esgotos para a cidade. 

 

Como havia resolvido de forma integrados o saneamento e a expansão para Santos e 

Vitória, Saturnino de Brito propôs para Recife um plano para o serviço de água potável e a 

expansão da cidade. Porém, problemas financeiros impossibilitaram as obras de 

abastecimento de água, que só foram concluídas, três anos depois das do esgoto, em 1918. 

O Plano de Saneamento do Recife durou de 1909 a 1915. 

 

Nesta época, os urbanistas queriam transformar os cursos de engenharia civil e militar no 

Rio de Janeiro, Recife e Salvador em Escolas Politécnicas. 

 

Em São Paulo, a criação da Escola Politécnica, em 1894, seguiu o modelo alemão que 

unificava o ensino do curso fundamental e dos especiais em uma única escola, 

diferenciando-se do modelo francês, em que o curso fundamental de três anos era dado na 

                                                                                                                                                                                     
5 Compreendido pelo “triângulo” formado pelos conventos São Francisco, São Bento e Carmo. (TOLEDO, 1983 
apud SOMEKH &CAMPOS, 2002, p. 14) 
6 City of São Paulo Improvements, formado por acionistas ingleses que em 1912 compraram terrenos no oeste e 
sudoeste paulistano, com intermediação do belga Laveleye assessorado por Bouvard (SOMEKH&CAMPOS, 
2002, p. 48) 
7 Além de largas avenidas e passeios, continuou com o plantio de mangueiras ao longo das calçadas. 
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École Politéchnique, e os cursos especiais, nas escolas de Ponts et Chaussées ou de 

Mines. Por esta razão, em São Paulo, arquitetura é uma especialização de engenharia, 

diferente do Rio de Janeiro, onde, como em Paris, o arquiteto é formado pela Escola de 

Belas Artes. 

 

Na década de 1920, as faculdades isoladas foram reunidas em universidades. No Rio de 

Janeiro, engenharia, medicina e direito juntaram-se e este modelo foi seguido em outros 

estados. Em São Paulo, a primeira formação de universidade também incluiu a Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras. 

 

Com as epidemias que assolavam as cidades, a questão do saneamento estava em foco, 

com os engenheiros sendo solicitados para elaborar projetos e chefiar comissões para a 

implantação de redes de água e esgoto. São deste período os projetos de retificação dos 

rios, para saneá-los e exterminar os focos de insetos que se acumulavam nos seus 

meandros. Destacam-se Saturnino de Brito, que projetou o esgotamento sanitário e a rede 

de água de mais de 20 cidades brasileiras (dentre elas Vitória, Santos, Recife, Campinas, 

João Pessoa e Pelotas); Theodoro Sampaio, com atuação em São Paulo e na Bahia; e 

Lourenço Baeta Neves, em Minas Gerais. 

 
Figura 2.2: Plano de Saturnino de Brito para Santos 

    
Fonte: www.vivasantos.com.br visitado em 29/05/06 

 

Saturnino de Brito, engenheiro sanitarista, propôs para Santos uma malha urbana 

geométrica abrandada por recursos tomados à natureza. Percebem-se no seu plano as 

preocupações de alguém que conhecia e seguia as idéias de Camillo Sitte. Esse engenheiro 

vienense (1843-1903) defendia o respeito às construções antigas, à conservação das 
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plantas irregulares dos largos e praças, e a colocação dos monumentos escultóricos nas 

laterais dos mesmos, para permitir a livre circulação dos transeuntes nos espaços públicos; 

enfim, a busca de uma cidade estética. Combatia, assim, a monotonia dos complexos 

urbanos modernos, defendendo a beleza dos conjuntos arquitetônicos.  

 

Sua obra principal: A construção das cidades segundo seus princípios artísticos, publicada 

em 1889, teve grande repercussão na Europa, principalmente na Alemanha e Áustria. 

Influenciou, em vários pontos, a obra de Saturnino de Brito. Nota-se, no brasileiro, a 

preocupação com o aspecto do saneamento e a beleza das construções. Escreveu a 

respeito:  
A ordenação das cidades [...] garantirá às populações interessadas mais 

higiene, mais bem-estar, mais felicidade de circulação, respeitando 

totalmente as belezas naturais, as lembranças arqueológicas.(Citado por 

Carlos Roberto Monteiro de Andrade8 (1992) em “De Viena a Santos - Camilo 

Sitte e Saturnino de Brito”).  

 

Para ambos, Sitte e Saturnino, a cidade era como um organismo vivo com um corpo 

saudável e capaz de viver com prazer e de trabalho produtivo. Por isso, no plano para 

Santos, de Saturnino, o centro antigo foi respeitado, pois o traçado urbano surgido, meio ao 

acaso, foi produto de uma ação do povo. O ideal para Saturnino era, segundo suas 

palavras, integrar "de maneira adequada, critérios higiênicos, racionais e 

estéticos”.(ANDRADE, 1992) 

 
Daí, as grandes e largas avenidas que facilitariam a livre circulação dos ventos, os canais 

que de mar a mar permitiriam a livre passagem das marés. Ventos e águas para arejar e 

limpar a cidade. Ruas, parques e espaços públicos arborizados tinham idêntica função 

higiênica e deveriam ser belos para a contemplação dos habitantes. No caso de Santos, 

Saturnino buscou conciliar a necessidade santista com as idéias de Camillo Sitte, unindo a 

técnica à beleza. (www. novomilenio.inf.br/santos)  

 

Baseando-se nos esquemas teóricos concebidos pelo francês Eugène Hénard em 1904, 

Ulhôa Cintra aplicou o mesmo procedimento para São Paulo e concebeu o esquema viário 

radial-perimetral, com a colaboração do jovem engenheiro civil arquiteto Francisco Prestes 

Maia, representante da Secretaria Estadual da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. A 

figura 2.3 mostra os esquemas teóricos radiais-perimetrais segundo Ulhôa Cintra (São 

Paulo) e Hènard (Moscou, Paris, Berlim). (SOMEKH&CAMPOS, 2002, p. 57) 

                                                           
8 Professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos – USP 
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O perímetro de irradiação, propondo uma estrutura viária radial-perimetral do Plano de 

Avenidas pode ser observado na figura 2.3. 

 
Figura 2.3: Esquemas teóricos de estruturas radiais-perimetrais 

 
Fonte: Instituto de Engenharia in SOMEKH&CAMPOS, 2002, p. 57 

 

O plano geral passou a substituir os planos de embelezamento, como o Plano de Prestes 

Maia (1930), pois o capital não estava mais interessado em obras de embelezamento, mas 

nas de infra-estrutura. (LEME, 1999) 

 

 
2.1.4 O PERÍODO DOS PLANOS 

 

A partir da explosão do crescimento urbano em meados do século XX, iniciaram-se algumas 

modificações significativas na resposta institucional frente às políticas urbanas, sendo o 

nascimento e a consagração do Planejamento Urbano. 

 

O período de 1930 a 1950 é marcado pela elaboração de planos que têm por objeto o 

conjunto da área urbana na época. Villaça denominou este período de “Período do 

Urbanismo e do Plano Diretor”. Com visão global, eles propunham a articulação entre os 

bairros, o centro e a extensão das cidades por meio de sistemas de vias e de transportes. 

São deste período as primeiras propostas de zoneamento. Organizaram-se órgãos de 

planejamento urbano como parte da estrutura administrativa das prefeituras. 
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Tem início a fase que Villaça (1999) denominou de Período dos Planos e subdividiu em três 

períodos: o do Urbanismo e do Plano Diretor (de 1930 a 1965), o dos Superplanos (de 1965 

a 1971) e dos Planos sem Mapa (de 1971 a 1992)9. 

 

Os precursores planos de saneamento de Saturnino de Brito, no final do século 19, já eram 

elaborados com uma visão de totalidade. Esta visão integrada inerente aos projetos de infra-

estrutura serão ampliados para o sistema viário e de transportes a partir dos anos 1930. A 

legislação urbanística controlando uso e ocupação do solo foi proposta a partir desta data. 

 

A partir da década de 1930, observa-se uma nova fase de afirmação do urbanismo e a sua 

consolidação enquanto área de conhecimento e de prática profissional. 

 

Observamos a importância que os engenheiros assumiram no panorama político de Recife e 

São Paulo a partir de 1930, chegando a ocupar o cargo de prefeito. O engenheiro Luiz 

Ignácio de Anhaia Mello10 ocupou o cargo em São Paulo em dois momentos: de dezembro 

de 1930 a julho de 1931 e de novembro a dezembro de 1931. Neste curto espaço de tempo, 

implantou princípios do zoneamento, regulamentando o uso e ocupação do solo para 

algumas partes da cidade. 

 

O Plano de Avenidas, elaborado pelo técnico da Secretaria de Obras, engenheiro Francisco 

Prestes Maia11 para São Paulo, em 1930, é um exemplo dessa nova forma de planejar a 

cidade, numa transição ao modernismo funcionalista. Propondo um sistema articulado de 

vias radiais e perimetrais (perímetro de radiação), ele transformou a comunicação entre o 

centro e os bairros e dos bairros entre si e a cidade. Projetou a cidade para que se 

                                                           
9 Serão abordados na próxima seção. 
10 Luiz Ignácio Romeiro de Anhaia Mello nasceu em São Paulo em 1891. Em 1913, formou-se engenheiro-
arquiteto pela Escola Politécnica de São Paulo. Trabalhou no escritório F. P. Ramos de Azevedo & Cia e na 
Companhia Iniciadora Predial Financiadora e Construtora. Foi junto a instituições de ensino e associações que 
desenvolveu o seu principal trabalho de difusor das idéias e experiências sobre urbanismo e planejamento 
urbano e regional. Lecionou e foi vice-presidente da Escola Politécnica de São Paulo. Foi prefeito de São Paulo 
de dezembro de 1930 a julho de 1931 e novembro a dezembro de 1931. Contemporâneo de Prestes Maia, 
possuía posição divergente quanto aos modelos de cidade e às políticas de intervenção. Anhaia Mello defendia 
um limite de crescimento da cidade com regras rígidas de controle do uso do solo. Foi um grande defensor da 
criação de uma faculdade de arquitetura, articulada ao ensino de urbanismo e separada da engenharia, sendo 
seu primeiro diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Na FAUUSP 
organizou um Centro de Estudos Urbanísticos, o CEPEU, responsável por estudos e planos para cidade  e 
regiões do estado de São Paulo. (LEME, 1999, p. 478-479) 
11  Francisco Prestes Maia nasceu em Amparo em 1896. Diplomou-se engenheiro-arquiteto e civil pela Escola 
Politécnica de São Paulo em 1917. Entrou para a Diretoria de Obras Públicas (DOP) da Secretaria de Viação de 
Obras Públicas, no ano seguinte. Foi professor da Escola de Politécnica. Em 1930, apresenta o “Estudo de um 
plano de avenidas para a cidade de São Paulo”, prevendo um sistema de avenidas radiais e perimetrais e foi 
adotado como plano de reformulação do sistema viário por Prestes Maia quando foi prefeito de São Paulo, no 
Estado Novo, entre 1938 a 1941 e de 1941 a 1945. Em sua gestão na prefeitura, Prestes Maia executou uma 
série de obras de remodelação previstas em seu plano e tratou de recuperar os recursos do município. Foi 
prefeito novamente de 1961 a 1965. Em 1965 afastou-se da prefeitura, falecendo neste mesmo ano.(LEME, 
1999, p. 485-488) 
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expandisse, substituindo a cidade de alta concentração, com uma rede de transporte 

coletivo (metrô ou bonde) e vias para os veículos sobre pneus. Mais tarde, Prestes Maia foi 

prefeito em São Paulo durante o Estado Novo, de 1938 a 1945, e abriu avenidas e ampliou 

o sistema viário de acordo com o Plano de Avenidas. (LEME, 1999; VILLAÇA, 1999; 

SOMEKH&CAMPOS, 2002) 

 
Figura 2.4: Avenida Marginal Tietê 

 
Fonte: Somekh&Campo, 2002, p. 64 

 

Figura 2.5: Plano de Avenidas 

 
Fonte: SOMEKH&CAMPOS, 2002, p. 61 

 

Prestes Maia defendia o livre crescimento e a expansão da metrópole, numa corrente 

“progressista” e de outro lado, Luís Inácio de Anhaia Mello defendia um modelo urbanístico 

de controle e limitação do crescimento urbano, opondo-se à instalação de novas indústrias 

que provocariam o crescimento incontrolável da cidade. (SOMEKH&CAMPOS, 2002, p. 85) 
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A retificação dos rios Tietê e Pinheiros e a construção das marginais são o resultado do 

plano proposto por Prestes Maia que foram executados anos depois. 

 
Figuras 2.6 e 2.7 Rios Tietê e Pinheiros 

   
Fonte: http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br acessado em 29/05/06 

 
 
2.1.5 A CIRCULAÇÃO DAS IDÉIAS 

 
A circulação de idéias urbanísticas se fez por meio da contratação de técnicos para a 

elaboração de pareceres e planos. Esta contratação incluiu os urbanistas estrangeiros. 

 

Joseph Antoine Bouvard foi contratado para elaborar o projeto do vale do Anhangabaú, em 

São Paulo, na primeira década, e o urbanista francês Donat Alfred Agache prestou serviços 
no Rio de Janeiro no final dos anos 1920.  

 

Bouvard esteve em São Paulo em 1911, para estudos sobre investimentos imobiliários e 

projetos de loteamentos. Juntamente com o banqueiro belga Lavelaye, Horácio Belfort 

Sabino e Cincinato Braga, associam-se a banqueiros londrinos e constituíram a Cia. 

City.(SIMÕES JR, 1995, p.173; SOMEKH&CAMPOS, 2002, p. 48) 

 

Alguns engenheiros e arquitetos, como Prestes Maia, Attílio Corrêa Lima, Armando de 

Godoy, foram chamados para dar consultorias em outras cidades. 

 

Os projetos para o bairro de Santo Antônio, na área central de Recife, são um exemplo de 

projetos polêmicos que envolveram equipes locais e de fora das fronteiras do estado. 
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Em 1927, Domingos Ferreira, engenheiro da Seção Técnica da Prefeitura de Recife, propôs 

um projeto de abertura de avenidas e desapropriações no bairro de Santo Antônio e recebeu 

duras críticas da Comissão do Clube de Engenharia. 

 

Desta forma, o engenheiro-arquiteto Nestor de Figueiredo, pernambucano sediado no Rio 

de Janeiro, que havia trabalhado com Agache e o urbanista Attílio Corrêa Lima 

apresentaram seus projetos porém ambos foram desaprovados. 

 

Em 1943, a Comissão do Plano da Cidade chamou o urbanista paulista João Florence de 

Ulhôa Cintra. Ele procurou formar o perímetro de irradiação com vias existentes ou a 

projetar, inspirado no esquema desenvolvido por Eugène Hénard, para Paris. 

 

Comparando os três planos para Recife, encontramos pontos de convergência com os 

elaborados para as cidades neste período: o modelo radial-perimetral; o sistema de parques 

e jardins; e a separação entre os diferentes tipos de transporte (sobre pneus e sobre trilhos). 

 

Destaca-se a influência da escola francesa com o Institut d’Urbanisme de Paris. Palestras 

de técnicos franceses foram proferidas no Brasil e brasileiros buscavam a formação no 

exterior, como Attílio Corrêa Lima que, em 1930, defendeu sua tese, Avant Projet 

d’Aménagement et d’extension de la ville de Niterói, no Institut d’Urbanisme de Paris, sob a 

orientação de Henri Prost. 

 

A perspectiva de um trabalho em países com uma legislação urbanística menos consolidada 

representava a possibilidade de experimentação de novos instrumentos urbanísticos, 

atraindo os profissionais do exterior. 

 

O urbanista francês Agache manteve um escritório no Rio de Janeiro por três anos para 

elaboração de estudos e propostas para a cidade. 

 

Agache propunha conceituar uma nova área do conhecimento, substituindo o uso da palavra 

melhoramentos: 
É uma ciência e uma arte e sobretudo uma filosofia social. Entende-se por 

urbanismo, o conjunto de regras aplicadas ao melhoramentos das 

edificações, do arruamento, da  circulação e do descongestionamento das 

artérias públicas. É a remodelação, a extensão  e o embelezamento de uma 

cidade, levados a efeito, mediante um estudo metódico da geografia humana 
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e da topografia urbana sem descurar as soluções financeiras.(LEME, 1999, 

p.29) 

 

O plano do Rio era muito completo, com estudos preliminares que incluíam a história 

econômica e social e levantamentos aerofotogramétricos. Sobre esta base cartográfica, 

Agache traçou os principais eixos de circulação, aeroporto (na Ilha do Governador), 

repartição de espaços públicos (edifícios e praças) e sistema de parques, incluindo um 

parque nacional.  
 

Propôs pela primeira vez um plano diretor com as previsões necessárias para adução de 

água, esgoto e controle das inundações. Desenvolveu a característica de grande porto 

industrial e comercial com áreas comerciais, depósitos, construção naval e um vasto 

aeroporto. Resolveu a questão ferroviária, criando uma estação central no lugar da Estação 

Leopoldina, prevendo uma ligação com o bairro de Copacabana. 

 

Do plano, as propostas de conjuntos monumentais são as mais conhecidas e divulgadas no 

meio profissional. Edifícios, praças e imagens monumentais no Rio. São as portas do Brasil. 

Esta influência é notada no projeto de Prestes Maia para o vale do Anhangabaú, a sala de 

visitas de São Paulo. 

 

Le Corbusier, atraído pela possibilidade de projetar uma nova capital para o Brasil, 

Planaltina, como era chamada na época, encontrava-se no Rio e também fez conferências. 

Desqualificou o trabalho de Agache para o Rio, demonstrando que pertenciam a escolas 

diferentes. 

 

Agache pertencia a uma escola que vinha da tradição da sociologia aplicada do Museu 

Social e que formulava intervenção na cidade em bases científicas – elaborando extensos 

levantamentos para realizar as projeções. 

 

Le Corbusier evocava concepções novas de urbanização, utilizando técnicas modernas, 

com o princípio de estabelecer grandes circulações de automóveis em cidades intrincadas e 

o de criar volumes consideráveis de habitação. No Rio, propunha a interligação das diversas 

baías da cidade sem prejudicar o estado da cidade atual, com o projeto de um viaduto com 

habitações que pousavam sobre a cidade existente. 
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2.1.6 PERÍODO DO ESTADO NOVO 
 

A partir de 1937 foram realizadas obras que transformaram radicalmente as estruturas 

urbanas, notadamente o sistema viário. 

 

Em São Paulo, Prestes Maia assume a prefeitura e utilizou o Plano de Avenidas, elaborado 

8 anos antes, para as transformações do sistema viário. No Rio de Janeiro, o Plano de 

Agache foi criticado e implantado em alguns pontos pela Comissão do Plano da Cidade na 

administração do prefeito Henrique Dodsworth (1937-1945). 

 

Na cidade de Porto Alegre, o prefeito José Loureiro da Silva contratou em 1938 o urbanista 

Arnaldo Gladosh que havia trabalhado com Agache no plano do Rio, para elaborar um Plano 

de Urbanização. Simultaneamente, criou o Conselho do Plano Diretor com representantes 

de diversos setores, para discutir os problemas da cidade e as novas propostas. 

 

Gladosh elaborou propostas com base em estudos anteriores e complementou-os, 

solicitando novos levantamentos, introduzindo em Porto Alegre a experiência desenvolvida 

com Agache. À medida que os estudos foram realizados e discutidos, as obras foram sendo 

implementadas. 

 

As experiências do Rio, Porto Alegre e São Paulo, neste período do Estado Novo, 

demonstram a transformação da antiga estrutura viária, que permitia apenas a comunicação 

demorada e precária entre as várias partes da cidade e o centro, em novas avenidas 

abertas que permitiam a circulação de pessoas e mercadorias, preparando as cidades para 

a nova fase da industrialização que se dará a partir da década de 50. 

 

 
2.1.7 OS PLANOS REGIONAIS 

 

Entre 1950 e 1964, foram iniciados os planos regionais, em função da nova realidade da 

época: a migração campo-cidade, o processo crescente de urbanização, o aumento da área 

urbana e conseqüente conurbação. 

 

O crescimento da Região Metropolitana de São Paulo e Santo André estava ligado ao 

processo de industrialização, apresentando taxas elevadas de crescimento populacional na 

década de 1960, como apresentado no primeiro capítulo. A necessidade de abordar o 

conjunto das cidades da região metropolitana foi apresentada nos planos regionais. 
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No urbanismo, no planejamento urbano e regional, desde a gênese, a prática profissional e 

a geração deste conhecimento estão imbricadas. Os mesmos profissionais atuaram no 

ensino superior e na administração pública, com atuação como urbanistas, sendo 

fundamentais para a formação e consolidação deste conhecimento. A partir da década de 

1940, o urbanismo consolidou-se como carreira profissional (LEME, 1999). 

 

A vinda do padre dominicano Louis Joseph Lebret12 ao Brasil em 1946, para difundir o 

Movimento Economia e Humanismo e fundar os escritórios SAGMACS em Recife, São 

Paulo e Belo Horizonte, trouxe uma nova expectativa de inserção e atuação profissional. A 

preocupação social e as necessidades sociais foram inseridas no planejamento urbano. 

Uma linha radicalmente oposta à do urbanismo proposto por Prestes Maia e Robert Moses13 

em São Paulo. 

 

Esta dupla inserção profissional dos arquitetos, engenheiros, sociólogos e economistas que 

compunham os escritórios SAGMACS trouxe tensão e ambigüidade porque colocaram 

expectativas políticas e sociais desta atuação. 

 

Lebret introduziu as teorias de desenvolvimento com idéias de se ter um Brasil com 

menores diferenças sociais. 

 

Há três momentos da influência das idéias de urbanistas franceses no Brasil: no início do 

século, com o modelo de cidade de Paris das Exposições Universais; nos anos 1920 e 

1930, por meio dos planos dos arquitetos ligados à Société Française d’Urbanisme; e após a 

Segunda Guerra Mundial, quando se formou uma geração de arquitetos, sociólogos e 

                                                           
12 Joseph Louis Lebret mantinha um intercâmbio com os brasileiros desde 1947 com as idéias do Movimento 
Economia e Humanismo para desenvolver um método e formar escritórios de pesquisa e em 1954, Lebret foi 
convidado pelo Condepe (Conselho de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco). Fundou a SAGMACS – 
Sociedade para Análise Gráfica e Mecanográfica Aplicadas aos Complexos Sociais para aplicar na prática os 
princípios e os métodos do Movimento Economia e Humanismo. Em 1956 a SAGMACS e a Comissão de 
Pesquisa Urbana da Prefeitura de São Paulo realizam um estudo de análise crítica do dinamismo de São Paulo 
com a finalidade de apreender as possibilidades de crescimento. Pela primeira vez um estudo de planejamento 
urbano inclui estudos da história de formação da cidade. Constituiu na realização de uma pesquisa 
socioeconômica, em todas as áreas urbanizadas da aglomeração paulistana, incluindo os municípios de São 
Paulo, Santo André, São Bernardo e Guarulhos. A quarta parte consistiu na coleta por amostragem e análise de 
informações quanto ao uso do solo e a ocupação do solo, equipamentos básicos, anomalias surgidas do 
processo desordenado de expansão central da periferia; circulação e problemas relativos à legislação urbanística 
existente. Nas conclusões e sugestões, destacando os problemas da aglomeração paulistana e propondo uma 
orientação de desenvolvimento para a aglomeração (São Paulo, Santo André, São Caetano, São Bernardo e 
Guarulhos), para a great São Paulo (a aglomeração mais os municípios vizinhos), o greater São Paulo (great 
São Paulo mais o litoral sul, o vale do Paraíba, Campinas e Bauru) e a greatest São Paulo (área total de São 
Paulo). (LEME, 1999, p. 432-436) 
13 Robert Moses, engenheiro e advogado nova-iorquino do IBEC – International Basic Economy Corporation, 
prestou consultoria à prefeitura de São Paulo e apresentou o relatório “Programa de melhoramentos públicos 
para a cidade de São Paulo” em novembro de 1950. Moses foi defensor da idéia de subúrbio “conectado” à 
cidade por grandes avenidas, permitindo o lazer nos finais de semana. (LEME, 1999; SOMEKH&CAMPOS, 
2002, p. 87) 
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geógrafos que foram atuar no campo profissional sob a influência da doutrina do Movimento 

Economia e Humanismo, trazido pelo arquiteto e urbanista francês Gaston Bardet e pelo 

padre dominicano Louis Joseph Lebret. 

 
Mapa 2.1: Plano de Moses para São Paulo 

 
Fonte: SOMEKH&CAMPOS, 2002: 87 

 

A década de 1950, no Brasil, foi um momento de transformações no urbanismo com a 

participação de profissionais de outras áreas, emergência de novos temas, como a questão 

regional, e a introdução de novos métodos de intervenção. Foi desenvolvida uma 

metodologia para o planejamento urbano, baseado na análise da estruturação territorial e no 

diagnóstico de carências urbanas. (Leme, 1999, p. 32; Somekh&Campos, 2002, p. 96) 

 

Em São Paulo, no Departamento de Urbanismo, um grupo de engenheiros civis e arquitetos 

iniciaram a construção da legislação de zoneamento da cidade, em resposta à demanda de 

interesses pontuais de proteção da qualidade ambiental e de valores imobiliários no 

quadrante sudoeste, a parte mais valorizada da cidade. 

 

Uma nova geração de urbanistas, formados a partir dos anos 1930 pelas escolas de 

engenharia, ocuparam de forma permanente os quadros das prefeituras, trabalhando em 

equipes multidisciplinares.  

 

Em São Paulo e Recife, nos SAGMACS, profissionais com formação em diferentes 

disciplinas tiveram uma expectativa de transformação social por meio do trabalho 
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profissional. Este profissional participava de escritórios de consultoria e ingressava no 

ensino na universidade, passando a atuar em órgãos da prefeitura somente na década de 

1970. 

 

Em 1950, com a eleição de Lucas Nogueira Garcez ao governo de São Paulo, foi 

assegurado o reconhecimento político à SAGMACS e o primeiro trabalho contratado foi o de 

desenvolvimento regional da Bacia Paraná-Uruguai, reunindo 8 estados brasileiros sob a 

coordenação de Garcez. 

 

Em 1957, em São Paulo e Belo Horizonte, a SAGMACS abordou pela primeira vez a área 

de conurbação, propondo diferentes escalas de intervenção e desenvolvimento regional. 

 

O estudo elaborado pela SAGMACS para São Paulo, em 1958, era voltado ao planejamento 

e desenvolvimento de programas de melhoria das condições de vida urbana para toda a 

população, “por meio do conhecimento da cidade real, suas carências e potencialidades” 

(SOMEKH&CAMPOS, 2002, p. 96). Este estudo teve forte influência nas concepções 

posteriores de planejamento urbano. 

 

No Rio de Janeiro, capital da República até meados do século XX, a presença do Estado é 

mais visível, com intervenções como as obras para remodelação do porto e abertura da 

avenida Central, realizadas pelo engenheiro Pereira Passos, com empréstimos da Inglaterra 

de cerca de metade da receita da União. Estas obras representaram o impacto de 

modernização e tiveram o efeito multiplicador em outras cidades. O Rio se manteve ao 

longo dos anos como fórum de discussão dos problemas urbanísticos de outras cidades 

brasileiras. 

 

Esta situação modificou-se com a mudança da capital para Brasília em 1960. 

 

No final dos anos 1950, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer criaram Brasília, a nova faraônica 

‘moderna’ capital do Brasil, que foi chamada de “última das cidades medievais” por 

Francisco de Oliveira.14

 
 
 

                                                           
14 OLIVEIRA refere-se ao anel de faixa non edificandi em volta do plano piloto, onde moram os políticos e os 
burocratas deixando para as cidades satélites no entorno, a massa proletária a uma distância de 15 a 30 km 
(BOLAFFI, 1992, p. 99) 



Capítulo 2 – As práticas do Urbanismo no Brasil e em Santo André 
 

53

Figura 2.8: Brasília 

 
Fonte: www.arcoweb.com.br. Acessado em 29/05/06 

 

Até então nunca houvera uma política nacional de planejamento urbano, sendo que a 

primeira rodovia pavimentada, que conecta o Rio de Janeiro a São Paulo, cidades com 

menos de 500 km de distância, não estava concluída em 1952. 

 

A partir de 1964, houve uma mudança radical na prática do planejamento urbano e regional, 

instaurando um novo período, com forte atuação do SERFHAU15 e com o panorama do 

golpe e da ditadura militar. A criação do órgão federal do SERFHAU, em 1964, passou a 

centralizar e a comandar a política urbana no Brasil. 

 

 

2.2 URBANISMO E PUR NO BRASIL E EM SÃO PAULO DE 1964 A 1990 

 
2.2.1 O PERÍODO DOS SUPERPLANOS, DE 1964 A 1971 

 

De agosto de 1964 a 1967 foi criado um sistema de planejamento urbano e de 

financiamento habitacional, em que o BNH (Banco Nacional da Habitação) estava no vértice. 

O BNH foi criado em agosto de 1964 com a proposta de “promover a construção de 

moradias e a aquisição das casas, principalmente para a população de baixa renda”16. No 

ano seguinte, foi criado o SERFHAU com o propósito de oferecer financiamento e 

                                                           
15 SERFHAU – Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, criado pela Lei n. 4380/64. Entre outras atribuições 
mais ligadas à habitação foi também conferido o papel de atuar no planejamento urbano, dando diretrizes, 
prestando assessoria aos municípios. A partir deste momento, definiu-se uma política nacional de planejamento 
urbano e os planos foram elaborados a partir de uma metodologia estabelecida pelo SERFHAU. 
16 Lei 4380 de 21 de agosto de 1964, que criou o BNH e o “Sistema Financeiro da Habitação”. 
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assessoria técnica para as cidades elaborarem seus planos de desenvolvimento. 

Acreditava-se que haveria um aumento da construção de edifícios e que o caos seria 

evitado com o planejamento. Os municípios deveriam concluir seus planos até o final de 

1970 para poderem se qualificar para o fundo federal. (BOLAFFI, 1992) 

 

Em 1967, o BNH passou a ter o controle sobre o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço), um fundo que recebia o imposto de 8% de desconto sobre a folha de pagamento 

mensal de todos os trabalhadores. Em 1969, o BNH era o segundo banco brasileiro, atrás 

apenas do Banco do Brasil. 

 

Os Superplanos, mais complexos e detalhados, de caráter multidisciplinar, passaram a 

trazer inúmeras recomendações e a se distanciar da máquina administrativa, afastando-se 

dos interesses e prioridades dos governantes. Passaram a ser um trabalho de esmerada 

elaboração técnica, mas que não tinham respaldo político para sua concretização. 

 

Villaça (1999) destacou para a alienação e descolamento da realidade dos planos desta 

época. 

 

Começou então a fase dos engavetamentos e fracassos dos planos. A própria expressão 

urbanismo foi considerada obsoleta, pois ainda guardava resquícios da época do 

embelezamento, e foi substituído pelo termo planejamento urbano. 

 
Somekh & Campos (2002, p.110) colocam que a adoção do planejamento urbano integrado 

estabeleceu-se como paradigma para a proposição urbanística por parte do regime 

autoritário do pós-64, sob a égide do SERFHAU. 

 
O Plano Urbanístico Básico (PUB) do município de São Paulo foi publicado em 1968, no 

auge das experiências de planos. Foi feito um exaustivo levantamento e os dados foram 

utilizados com uma preocupação com a questão habitacional e o acesso ao território urbano. 

É uma síntese de toda a evolução do planejamento nos anos 1960. Apesar de ser um plano 

do município de São Paulo, tinha uma abordagem metropolitana, levando em consideração 

os municípios da região metropolitana, e pensava nos vetores de crescimento da cidade. 

Pela primeira vez, a questão imobiliária foi abordada com dados sobre o preço do metro 

quadrado dos terrenos e dados do diagnóstico sobre a economia na área metropolitana. 
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Figura 2.9: PUB / Estrutura viária em malha proposta 

 
Fonte: PMSP (SOMEKH&CAMPOS, 2002, p. 117) 

 

A questão metropolitana foi identificada, pois o município de São Paulo extrapolava os 

limites da cidade, ganhando a metrópole, porém não existia um estado metropolitano, ou um 

órgão para gestão das questões metropolitanas, nem no governo estadual. 

 

O PUB também apresentava idéias urbanísticas e propunha uma estrutura em grade do 

viário, com interligações entre bairros, seguindo o modelo americano proposto por Robert 

Moses para Nova Iorque, em grelha, na década de 1950.  

 
Figura 2.10: PUB / Sistemas de Transportes 

 
Fonte: www.usp.br/fau/docentes/depprojeto/c_deak acessado em 29/05/06 

 

Identificava outras cidades da região como centros, “cidades novas” a serem incrementadas, 

como Suzano, São Bernardo do Campo, Parelheiros, e procurava evitar que a expansão 

urbana atingisse a área dos mananciais. 
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O PUB contemplava o entorno de São Paulo com uma visão regional e inserção na 

metrópole. Foi o último plano urbano e o auge dos planos urbanos. 

 

Pela primeira vez, a preocupação com a questão habitacional em grande escala foi pensada 

no PUB. 

 

Concomitantemente ao município de São Paulo, o estado de São Paulo criou em 1968 a 

Secretaria Estadual de Planejamento, onde um grupo, chamado de GEGRAN (Grupo 

Executivo da Grande São Paulo), elaborou o Plano Metropolitano de Desenvolvimento 

Integrado (PMDI). 

 

O PMDI, elaborado em 1970, é um plano para a máquina do Estado, para o aparelhamento 

e institucionalização dos processos de planejamento. Nele, a preocupação ambiental com a 

proteção dos mananciais e as áreas industriais estava presente. 

 

Era um plano com preocupação com o contexto regional, considerava a demografia e os 

dados censitários. Havia uma institucionalização da figura da região metropolitana. 

 

O PMDI forneceu as diretrizes necessárias para o aparelhamento do planejamento. 

Constituiu-se numa sistemática de planejamento, baseada em objetivos transformados em 

diretrizes setoriais, para depois serem elaborados os programas para a elaboração dos 

projetos e sua implantação. 

 

 
2.2.2 O PERÍODO DOS PLANOS SEM MAPA 
 

As políticas que foram adotadas para o sistema da habitação e do planejamento urbano 

tiveram conseqüências para a política em geral com resultados catastróficos, segundo 

Bolaffi. Na habitação, o BNH não havia atingido sua meta de 6 milhões de unidades até 

1970. Em seus 22 anos de existência17, atendeu de 4 a 5 milhões de unidades 

habitacionais: para 3 milhões delas, destinadas à população de alta renda, foram gastos 

92% dos recursos e para as restantes, voltadas para a população de baixa renda18, foram 

usados apenas os 8 % restantes dos recursos. Em 1984, estimava-se que esta política 

                                                           
17 O BNH foi criado em 1964 e extinto em 1986. 
18 Para famílias de até 5 salários mímimos de renda. 
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empreendida pelo BNH tinha um déficit estimado de 20 bilhões de dólares (BOLAFFI, 1992, 

p. 102).19. 

 
Com a condução da política urbana pelo SERFHAU, fundado em 1965, havia o 

financiamento dos planos, com a condição de que fossem contratados escritórios privados. 

Como a maioria dos técnicos desses escritórios era de São Paulo ou do Rio de Janeiro, eles 

não tinham o conhecimento das condições políticas e econômicas locais. Assim, Bolaffi 

(1992) afirma que desenhar o plano passou a ser uma atividade puramente abstrata e 

técnica, sem nenhuma relação com a população local, seus líderes ou políticos. Os planos 

eram descolados da realidade local e inexeqüíveis. 

 

Considerável número de prefeitos contratava os planos somente para garantir a sua 

elegibilidade e ter acesso aos fundos federais. Era uma medida apenas burocrática e esses 

planos eram logo esquecidos. 

 

Alguns dos melhores escritórios de consultoria recomendavam que fosse criado um grupo 

local com técnicos e profissionais para acompanhar os trabalhos da consultoria. Um 

exemplo é Curitiba: a prefeitura designou o escritório do arquiteto Jorge Wilhelm para fazer 

o plano, e o prefeito Jaime Lerner, também arquiteto, montou uma equipe que acompanhou 

os trabalhos pela prefeitura. 

 
Mas estas equipes locais, com a descontinuidade de mandato dos prefeitos, por vezes eram 

desmontadas, não havendo progressão dos trabalhos. 

 

Em 1973, o SERFHAU e a prática do planejamento urbano no Brasil entrou em descrédito. 

O SERFHAU foi extinto em 1974 tendo gastado mais de 100 milhões de dólares na 

elaboração de centenas de planos urbanos sem valor e ineficientes. Esta política 

representou uma perda para o país, já que apresentava altos índices de crescimento 

populacional e de urbanização, prendendo-se à oportunidade de institucionalização do 

planejamento urbano como um processo permanente. É deste período a criação das 

agências de planejamento em algumas cidades. 

 

Os planos passaram da complexidade técnica-intelectual para os simples planos feitos pelos 

próprios técnicos das prefeituras, quase sem mapas, quase sem diagnósticos técnicos. 

                                                           
19 A maioria do subsídio não foi intencional, havendo um aumento da cifra devido à inflação do final da década e 

a diferença de indexação entre o débito e a amortização. 
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Como o PDDI, (Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São Paulo), de 

1971, que não passou de uma simples lei e foi considerado anos depois como obsoleto. 

(VILLAÇA, 1999: 220) 

 

Com o Congresso de Liverpool, em 1972, foi criada a Federação Internacional para 

Habitação e Planejamento (IFHP) e foi valorizada a criação de uma estrutura para colocar 

em prática o planejamento – valorização da máquina do Estado. Foi o fim dos planos e o 

início do planejamento urbano. Houve uma enorme institucionalização dentro do Estado, 

uma burocratização do planejamento. 

 

Em São Paulo, foi criado um grupo técnico, o GEP (Grupo Executivo de Planejamento), para 

acompanhar um consórcio de escritórios privados que fariam o plano, em 1968. Em 1972, 

este grupo foi ampliado e promovido ao nível de uma secretaria municipal com acesso ao 

gabinete do prefeito, era a COGEP (Coordenadoria Geral de Planejamento). No mesmo 

ano, foi criada a Emurb (Empresa Municipal de Urbanização), um braço da COGEP. Em 

1983, a COGEP passou a se chamar SEMPLA (Secretaria Municipal de Planejamento). 

 

Em 1973 foi elaborada a lei federal que criou as Regiões Metropolitanas, com a proposta de 

integrar administrativamente os municípios próximos de todas as capitais brasileiras.  

 

Houve o aparelhamento e a institucionalização dos processos do planejamento, como a 

criação da Secretaria de Negócios Metropolitanos e Emplasa, em 1975, uma entidade cujo 

objetivo era cuidar dos problemas metropolitanos. 

 

Leis específicas para a região metropolitana de São Paulo são deste período, como a 1ª lei 

de proteção de mananciais, de 1975, e a 1ª lei estadual para zoneamento industrial, de 

1978, a que instituiu as ZUPIs (Zonas de Uso Predominantemente Industrial). Eram leis 

restritivas que não permitiam a ocupação aleatória. 

 

Bolaffi (1992, p.108) aponta que, apesar do esforço e da pobre realização da euforia do 

planejamento dos anos 1960 e início de 1970, eles serviram para constatarmos algumas 

lições. Primeiro, a criação de uma geração treinada de planejadores urbanos; segundo, o 

desenvolvimento de uma consciência, no cidadão comum, da necessidade do planejamento 

causada pelas várias experiências de tentativa e erro das últimas décadas; terceiro, o 

aprendizado de que é impossível impor uma política urbana de cima para baixo e sem uma 

política determinada; e finalmente, a constatação de que experiências como o SERFHAU, 

em que o planejamento urbano foi produzido artificialmente, com conhecimento técnico, mas 
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sem processo político e sem o envolvimento da população, são improdutivas. Nenhum plano 

será esquecido se houver a participação da população e de seus líderes, que cobrarão sua 

efetivação e continuidade.  

 
Sociólogos como Gabriel Bolaffi, Brandão e Paul Singer trouxeram uma nova visão sobre o 

problema demográfico, com a metodologia matemática dos anos 40 sendo questionada. A 

demografia para determinar a população a ser adotada pelo projeto urbanístico, além de 

dados do crescimento vegetativo, deveria levar em consideração dados sobre a migração, 
tratada na geografia urbana e regional. 

 

 
2.2.3 GRANDES PROJETOS URBANOS E INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS  
 NA DÉCADA DE 1990 

 

As crises do petróleo de 1973 e 1979 ocasionaram um processo de reestruturação política-

econômica, levando ao atual estágio de internacionalização do capital. 

 

No pós-guerra, vários países reconstruíram-se com financiamento americano e adotando o 

Estado keynesiano, constituindo a ”Nova Ordem Econômica Internacional” com essa base 

institucional e financeira. 

 

Os Estados Unidos, que tiveram um papel fundamental no crescimento e na expansão da 

economia capitalista internacionalizada, a partir de 1945, temendo a expansão comunista 

com a União Soviética, buscaram o internacionalismo econômico e político. 

 
O modelo de desenvolvimento viabilizado pelo fordismo-keynesiano, com o crescimento 

sustentado da produção industrial, manteve-se até a década de 1970. Com a crise do 

petróleo, causada pelos aumentos do preço do combustível, em 1973, e as crises do 

Sistema Capitalista surgiu um novo modelo, denominado Regime de Acumulação Flexível. 

(HARVEY, 1989) 

 

Para Harvey (1989) a mudança do modelo de desenvolvimento deveu-se a vários fatores: 

• na lógica da acumulação do capital, a diminuição da demanda leva a uma diminuição 

de gastos com a mão-de-obra (capital variável), levando a uma diminuição maior da 

demanda; 
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• no estado do bem-estar social, havia as dificuldades de se diminuir os gastos com o 

capital variável, pois os contratos impediam a demissão de funcionários, tornando o 

sistema insustentável; 

• a espiral inflacionária gerada pela emissão de dinheiro que financiou o sistema do 

bem-estar social em época de recessão impedia o crescimento econômico 

americano. 

 

Neste contexto, Harvey aponta para a mudança do “gerenciamento” para o 

“empresariamento” urbano, numa tentativa de melhorar a performance das cidades, na 

busca de um desenvolvimento econômico. Assim o empresariamento torna-se uma 

estratégia para fazer frente à enorme mudança social e econômica acarretada pela 

reestruturação tecnológica e industrial. (HARVEY, 1989, p. 49) 

 

Tais formas de administração implicam a ascensão do neoliberalismo. 

 

A partir de 1973, com a desconcentração industrial, o desemprego e a austeridade fiscal, 

temos uma mudança do estado keynesiano para um sistema de acumulação flexível. Ou 

seja, a “crise urbana” tem causas nitidamente, macroestruturais. 

 

Com os avanços tecnológicos e a nova lógica da produção e acumulação, altera-se a forma 

de implantação e desenvolvimento de regiões, que ocorre em função da transferência 

desses processos produtivos que buscam os lugares mais lucrativos. 

 

São características desse novo período, o desemprego generalizado, a reestruturação 

industrial e, rápidas mudanças em direção a padrões de acumulação do capital mais 

flexíveis e móveis geograficamente. 

 

Dentro deste novo enfoque, surge a prática do “Planejamento Estratégico de Cidades”. 

 

Assim, como uma alternativa ao planejamento urbanístico tradicional, que objetiva um 

desenvolvimento físico ordenado e atrativo da cidade, o Planejamento Estratégico, segundo 

Güell (1997), define os meios para alcançar a prosperidade econômica e o equilíbrio social 

da comunidade urbana. 

 

Segundo Güell, Planejamento estratégico de cidades é uma:  
forma sistemática de manejar mudanças e criar o melhor futuro possível para 

uma cidade. Processo criativo que tem como base uma atuação integrada em 
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longo prazo, que estabelece um sistema contínuo de tomada de decisões que 

considera risco, identifica cursos de ação específicos, formula indicadores de 

segmento sobre resultados e congrega  os agentes sociais e econômicos 

locais ao longo de todo processo. (GÜELL, 1997) 

 

Grande parte desses conceitos procede do planejamento empresarial, devido ao paralelismo 

existente entre o sistema empresa e o sistema cidade, como Harvey também preconizava. 

 

O planejamento estratégico ajuda uma comunidade a identificar suas vantagens em relação 

ao entorno (região, nação e mundo), avaliando as mudanças em seu mercado e sua 

competência e, a partir desta avaliação, toma medidas para melhorar suas posições, 

apoiando-se em seus pontos fortes e atenuando os fracos. 

 

Nos anos 1980, época da crise do planejamento surgiram as propostas baseadas em 

projetos urbanos, ancorados na cultura arquitetônica e na reutilização do desenho no projeto 

de intervenção. Os projetos urbanos recuperaram o desenho do ambiente construído e dos 

espaços públicos em diferentes fragmentos, objetivando a reabilitação de recortes 

selecionados. São valorizados projetos de intervenção pontual concentrada. 

 

No contexto econômico do Brasil, a década de 1980 é considerada a década perdida, com a 

grande recessão de 1983 e uma mobilização para a mudança política, com o início da 

derrubada do regime militar. Houve um aumento da marginalidade e, nas cidades, ocorreu 

um aumento da verticalização. 

 

O regime militar caiu em 1985 e em 1986 foi extinto o BNH, que havia construído cerca de 4 

a 5 milhões de unidades, e cujos investimentos foram direcionados preferencialmente para a 

população de maior renda.  

 
Na década de 1980/1990, a questão ambiental foi valorizada. O prefeito Mário Covas, em 

seu plano diretor de 1985 (Plano 2000), teve Jorge Wilheim como secretário de 

planejamento e a arquiteta paisagista Rosa Kliass deu as diretrizes ambientais ao plano, 

com a territorialidade do diagnóstico ambiental em São Paulo. 

 

A década de 1990, com as dificuldades recentes impostas pela reestruturação produtiva que 

tem impactos sobre a política urbana, gerou uma reação na forma de pensar as cidades. 
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Apostava-se na idéia de potencializar o desenvolvimento local e de tornar o planejamento 

das cidades mais flexível e estratégico. O primeiro, disseminado pelas agências 

internacionais e de desenvolvimento, buscava incorporar novos objetivos e atribuições à 

agenda dos poderes locais. O segundo, conhecido como planejamento estratégico de 

cidades, foi originalmente sistematizado em Harward Bussiness School, difundido no Brasil 

e América Latina pelas agências multilaterais (Bird, Habitat) e por consultores internacionais, 

notadamente os catalães como Manuel de Forn, Jordi Borja e Manuel Castells. e buscou 

quebrar a rigidez e excessiva normatização dos planos até então realizados e para isso se 

inspirou em conceitos e técnicas do planejamento empresarial. (FIGUEIREDO, 2005, p. 64) 

 

O Estatuto da Cidade, elaborado para regulamentar o artigo 182 da Constituição Federal, é 

uma frente importante para reverter o cenário, segundo Villaça, “pois dele depende muito a 

futura credibilidade dos planos diretores” (VILLAÇA, 1999, p. 247). O Estatuto possibilita a 

aplicação prática do princípio da função social da propriedade e a instituição dos 

instrumentos urbanísticos necessários para minimizar as diferenças sociais nas cidades. 

Com ele pode-se iniciar uma nova fase para os planos diretores. 

 

 
2.3  URBANISMO E PUR EM SANTO ANDRÉ 
 
 
2.3.1 A GÊNESE DO URBANISMO EM SANTO ANDRÉ, DE 1919 A 1951: 
 EXPANSÃO URBANA, LOTEAMENTOS E LEIS DE PARCELAMENTO  

 

Conforme a Fundamentação do Plano Diretor Participativo de Santo André20: 
o primeiro loteamento aprovado, Bairro Jardim Piratininga (Lei nº 209/1.919) 

depois de implantado, deu lugar a sete bairros: Bairro Jardim, Bairro 

Campestre e Utinga (para habitação de famílias de renda mais alta, 

localizados mais próximos da estação e melhor atendidos pelo transporte 

rodoviário), Bairro Operário, Santa Maria e Saúde destinados à habitação 

proletária, e Bairro Industrial.21.(PMSA, 2004b) 
 

                                                           
20 PSA (2004) Plano Diretor Participativo de Santo André, cd-rom. 
21 No início da história urbana de Santo André não eram aprovados projetos de parcelamento e arruamento, 
oficializando-se o sistema viário, apenas. O Bairro da Estação obteve aprovação de seu sistema viário em 1905 
e a Vila Fláquer, em 1912. 
 



Capítulo 2 – As práticas do Urbanismo no Brasil e em Santo André 
 

63

Estes bairros, no núcleo central da cidade, localizam-se no entorno da estação de Santo 

André, tendo a ferrovia como elemento que estrutura e conformam os bairros mais 

valorizados e melhor localizados da cidade hoje, todos no 1º Subdistrito. 

 

Na década de 1920, com a industrialização, a demanda por habitação popular propiciou o 

aparecimento de loteamentos que ocuparam as colinas (nas direções leste e norte), 

atravessando o Rio Tamanduateí e evitando os terrenos alagadiços da várzea do rio e 

afluentes, assim como as grandes declividades (exceção: Vila Palmares). Nesses 

loteamentos, apesar da localização privilegiada, não havia reserva de espaços livres para 

praças ou equipamentos e os espaços verdes se restringiam a fundos de vale desocupados 

e recuos das construções. Mais tarde esta região foi chamada de 2º Subdistrito. 

 

A Lei Municipal nº 222, de 2 de agosto de 1922, concedeu a isenção de impostos e taxas 

para a construção de casas populares, mostrando uma preocupação da prefeitura com a 

qualidade da habitação popular.(PASSARELLI, 1994. p. 45) 

 

Em 1928 foi realizado um levantamento topográfico e cadastral dos distritos de Santo André 

e São Caetano, “que apresentavam no período um crescimento rapidíssimo e com 

tendências a se encontrarem formando um só aglomerado” (BRANCO, 1928, p. 17 apud 

PASSARELLI, 1994, p. 47) 

 

 
2.3.1.1 PRIMEIRA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO 

 
Como decorrência desse crescimento urbano, surge em 1929, a primeira lei de 

parcelamento do solo (Lei nº 271), que tornou obrigatória a reserva de área em glebas 

maiores que 50.000 m² (sistema viário – 20%; espaços livres e equipamentos públicos – 5% 

em área urbana e 10% em área rural), porém desobrigava os loteadores da implantação das 

redes de água e coleta de esgotos nos parcelamentos urbanos (que ficava a cargo da 

municipalidade) e estabelecia o custeio de 50% das obras. A compulsoriedade na doação 

de terrenos para reserva de áreas fez com que os empreendedores imobiliários, na época, 

buscassem alternativas para fugir às doações para sistema viário, áreas livres e áreas para 

equipamentos públicos. 

 

O aumento na oferta de trens de passageiros funcionou como estimulo à venda de lotes e a 

doação de parte do material de construção em loteamentos populares também foi um 

grande incentivo à produção habitacional, principalmente no 2º subdistrito. 
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Esta procura de alternativas por parte dos empreendedores imobiliários levou à urbanização 

da cidade conforme o interesse dos mesmos, gerando as seguintes situações: 
No período 1929 -1940 o impacto da lei de parcelamento desacelerou os 

investimentos em novos parcelamentos de grandes glebas, gerando como 

alternativa, o desmembramento (revisão dos projetos de loteamento adotando 

lote mínimo de 300 m²) e o reloteamento das quadras não ocupadas, tais 

como: 

reloteamento do Bairro Santa Terezinha, gerando o Bairro Popular; 

a implantação de segunda parte de Vila Camilópolis e Parque das Nações, 

reduzindo a área mínima dos lotes, assim como Príncipe de Gales, Sacadura 

Cabral e outros; 

desmembramento dos lotes de todas as quadras da Vila Curuçá, eliminando 

a possibilidade de uso rural do loteamento original.(PMSA, 2004b) 

 

Para Gaiarsa: 
Loteadores clandestinos emergiam por toda parte. A Prefeitura cuidava de 

proteger os compradores e a si mesma com reiterados avisos. 

Em 1941, pela imprensa avisava: ‘Os proprietários de terrenos arruados sem 

licença estão intimados a fazer doação de áreas correspondente às vias 

públicas sob pena de fechamento dos terrenos’... 

Em 1934 já existiam mais de 8000 construções, sendo que, anualmente a 

Prefeitura licenciava 500 ou pouco mais a cada ano (GAIARSA, 1991, p.75) 
 
Surgiram novos loteamentos em glebas com área inferior a 50.000 m², onde não havia a 

obrigatoriedade de doação de áreas, com poucas ruas aprovadas e recebidas pela 

Prefeitura (Vila Dora, Vila Vilma, Vila Léa, com apenas uma rua). Os loteamentos foram 

abertos dando continuidade à malha viária existente, sendo poucos os implantados em 

locais distantes da área urbanizada, como Parque Bandeirante, Vila Guarará, Vila Luzita, já 

em áreas mais ao sul do município. 

 

A lei de parcelamento de 1929 inibiu a abertura de novos loteamentos, apesar da demanda, 

conforme a Fundamentação do Projeto de Lei do Plano Diretor Participativo de Santo André: 
A redução na abertura de novos loteamentos e a carência de habitação para 

operários contribuíram para o aparecimento de legislação de incentivo à 

construção de casas populares (Atos de 1936). Em 1937 surge a Vila Gabrilli 

e, neste mesmo ano, a Lei nº 326 passa a permitir lotes menores na terça 

parte da área arruada. São, então, realizados reparcelamentos dos 

loteamentos existentes, sem reserva de área livre. Lotes rurais são 

parcelados e incorporados aos bairros da cidade. Nova concessão de 
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benefícios para casas populares destinadas a operários é estabelecida pelo 

Decreto-Lei nº 03/39 gerando a construção de vários conjuntos (Rua General 

Glicério, Rua Padre Anchieta). (PMSA, 2004b) 

 

Há uma diminuição do parcelamento em função da obrigatoriedade da doação de áreas e 

um aumento do desmembramento em áreas menores que 50.000 m², que são loteadas sem 

a doação de áreas públicas. O 2º subdistrito sofreu as conseqüências desta urbanização, 

sendo um setor da cidade carente de áreas públicas. 

 

 
2.3.1.2 O ESPRAIAMENTO DA CIDADE 

 
Durante a década de 1940, foram construídas vilas operárias na Vila Assunção (Moinho 

Santista, com 200 unidades) e junto à fábrica da Pirelli (100 unidades), os conjuntos 

residenciais do IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, (casas e 

primeiros edifícios de uso residencial com mais de dois pavimentos) e da Fundação da Casa 

Popular. Face à carência habitacional existente, diversos incentivos legais foram instituídos, 

inclusive a permissão para loteamento de glebas distantes da ferrovia e da malha urbana 

existente, mesmo nos terrenos pouco indicados para este fim: fundos de vale ou áreas com 

grande declividade. 

 

O decreto 116 de 1944 foi o primeiro Plano Geral de Urbanização e Levantamento cadastral 

do município. 

 

Seguindo o modelo do Plano de Avenidas de Prestes Maia, em janeiro de 1949, ficou 

estabelecido o conceito da “urbanização dos fundos de vale e construção de avenidas 

marginais”, visando ao aproveitamento destas áreas e à ligação de vários pontos do 

município e determinando a valorização de faixas de terreno até então inaproveitadas e mal 

urbanizadas. (GAIARSA, 1991: 130)  

 

Na década de 1950, a necessidade de moradias, decorrente do grande desenvolvimento 

industrial da cidade, provocou a modificação das quadras dos arruamentos iniciais das vilas 

populares (Ipiranguinha, Santa Terezinha, Homero Thon, Vila Lucinda e muitos outros 

pequenos conjuntos residenciais, principalmente nos loteamentos mais antigos) e também a 

implantação de novos conjuntos de casas e dos “prédios novos” do IAPI em parte da gleba 

da Vila Guiomar. A ocupação foi se afastando das várzeas do rio Tamanduateí, em direção 

ao norte e ao sul, ocupando fundos de vale e terrenos com alta declividade. 
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Desde 1952, por força do grande desenvolvimento em todos os setores do 

município e principalmente do crescimento industrial sentia a municipalidade 

a necessidade presente do planejamento territorial (PMSA, Diagnóstico do 

uso e ocupação do solo de Santo André, 1998) 

 

Em 1952, contratado pelo Departamento de Obras e Serviços Municipais, Prestes Maia 

realiza um estudo de urbanização nos terrenos da Chácara Bastos22, projeta um viaduto de 

400 metros de comprimento e 20 metros de largura (atual Viaduto Pedro Dell’Antonia, sobre 

a ferrovia) “destinando-se a parte inferior à Estação Rodoviária e provavelmente ao 

mercado”, e propõe a retificação do rio Tamanduateí23 e as avenidas marginais de São 

Caetano até Mauá (PMSA, 1953, p. 6). Propõe o alargamento do sistema viário próximo ao 

córrego Cemitério (Avenida XV de Novembro, Rua Catequese e Avenida Antonio Cardoso, 

entre a estrada de ferro e rio Tamanduateí), rompendo a barreira que separava a cidade em 

dois pedaços, e a ampliação da Praça 18 do Forte. Prestes Maia também desenvolveu dois 

estudos para o Centro Cívico, em 1948 e 1954, que não foram implantados (PASSARELLI, 

1994, p. 65) 

 

A proposta apresentada por Prestes Maia tinha uma forte preocupação com o sistema viário 

ao redor da estação, que concentrava a circulação de pedestres e veículos da cidade: 

ampliou a largura do sistema viário, criou um viaduto, rompendo a barreira da ferrovia para o 

trânsito de veículos, e ampliou o espaço público em frente a estação para a parada de 

ônibus municipais e intermunicipais e, ao mesmo tempo integrava os meios de transportes 

ferroviário o rodoviário.(PASSARELLI, 1994)  

 

A cidade foi crescendo conforme a implantação de novos loteamentos e ocupando o 

território sem um ordenamento ou um planejamento. 

 

Em 1956 foi aprovada a Lei nº 1.117, que disciplinava a implantação de loteamentos, 
para regulamentar o parcelamento do solo urbano, fixando diretrizes para os 

loteamentos, arruamentos e desmembramentos, com o objetivo de ordenar a 

expansão urbana do Município. A nova norma estabelece, pela primeira vez, 

critérios quanto à ocupação de fundos de vale e faixas de proteção aos 

cursos de água, tornando obrigatórias a aprovação e a execução de projetos 

complementares de infra-estrutura. 

Estabelece novo padrão de lote (frente mínima 10 m e área mínima de 250 

m²), com possibilidade de subdivisão para casas populares ( 5 m x 25 m); e 

                                                           
22 O Paço Municipal e a Vila Bastos, na área central, foram implantados na Chácara Bastos. 
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exige doação de 30% da área para uso público ( 20%, sistema viário e 10%, 

os demais espaços). (PMSA, 2004b) 

 

A Lei 1.117/56 fixava diretrizes de parcelamento de grande parte da zona urbana de Santo 

André, ordenando a expansão da cidade, e criando, pela primeira vez, critérios quanto à 

ocupação de fundos de vale, faixas de proteção de cursos d’água, obrigando a 

apresentação e execução de projetos complementares de infra-estrutura (drenagem, águas 

pluviais, rede elétrica domiciliar, pavimentação e arborização), e estabelecia novo padrão de 

lote (frente de 10m e área mínima de 250m²) com permissividade de subdivisão para casas 

populares (5m x 25m). (BAGNARIOLLI)  

 

No período dos planos regionais, a SAGMACS, em 1957, nas recomendações para o 

desenvolvimento da Aglomeração Paulistana (que incluía a capital, o ABC e Guarulhos), 

propunha o fortalecimento da área comercial de Santo André, de modo a formar um pólo 

secundário de serviços, reduzindo a atração da área central de São Paulo. (PASSARELLI, 

1994, p. 59) 

 

No período de 1955 a 1965, a cidade adensou-se, diminuíram os vazios urbanos e a 

expansão encontrou um novo vetor em direção à Represa Billings. Surgiram os bairros 

decorrentes do reparcelamento de terrenos 

 

Apesar da preocupação com a ocupação de terrenos com condições geológicas e 

ambientais desfavoráveis, revelada pelo texto da lei, isso não impedia que, na realidade, 

continuasse a ocorrer ocupação de terrenos de alta declividade, resultando em danos 

ambientais causados pelas erosões e assoreamento de córregos e da represa. 

 

Em 1957, um levantamento aerofotogramétrico revelou grande número de loteamentos em 

implantação, alguns em direção à Represa Billings, cuja ocupação não era combatida. 

 

 
2.3.2 DOS PLANOS DIRETORES ÀS LEI DE USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO 
 
2.3.2.1 PRIMEIRO PLANO DIRETOR  

 

                                                                                                                                                                                     
23 Constam nos arquivos do CEDOC, Centro de Documentação, do DDPU/PSA, projeto de retificação do rio 
Tamandauteí no ano de 1958, não constando autoria. 
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Em 1951, Rodolfo Mansueto Dini, funcionário público de alto escalão da prefeitura, elaborou, 

com sua equipe, um plano diretor que não foi oficializado. 

 

Este serviu de base para que em 1959, Anhaia Mello elaborasse o primeiro plano diretor24, 

conhecido como PD1 – Plano Anhaia Mello. Elaborado pelo CEPEU, Centro de Pesquisa e 

Estudos Urbanísticos da FAUUSP, ressaltou na lei municipal 1.501/59 que o uso e 

ocupações existentes deveriam ser reforçados e sugeria convênios com os municípios 

vizinhos para a canalização do rio Tamanduateí e abertura de vias marginais. (RODRIGUES 

NETO). Numa visão sanitarista, onde a canalização e a retificação do rio significavam a 

eliminação dos meandros, dizimando os focos de insetos transmissores de doenças. Esse 

fato pode ser entendido como uma visão regional para abordar o problema, herança da 

origem comum dos municípios que formavam o Grande ABC. 

 

Quanto à malha viária do município, compreendida como elemento que estrutura o espaço 

urbano, esse primeiro Plano Diretor enfatizou a problemática viária, definindo o sistema de 

vias principais, dispondo sobre o zoneamento, introduzindo a previsão de áreas verdes e a 

localização de áreas públicas. 
Mapa 2.2: Plano Anhaia Mello 

 
Fonte: PMSA, Lei Municipal 1.501/59 

                                                           
24 Santo André destacava-se por possuir, seu primeiro Plano Diretor, junto com cidades como Santos, Mogi-
Mirim, Mogi-Guaçu, São Bernardo, Barretos, São José dos Campos, Sorocaba, Araraquara e Osasco, formando 
um conjunto de cidades paulistas precursoras a possuir planejamento municipal no Brasil, embora restrito ao 
planejamento físico, expresso nos Planos Diretores, na década de 1960 (COSTA, 1971). 
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O sistema de zoneamento dividia a zona urbana em três setores distintos: residencial, 

comercial e industrial. O setor residencial foi subdividido em 28 setores de vizinhança (ver 

Mapa 2.2); os setores comerciais seriam a “zona comercial central” (próximo à estação de 

Santo André) e a “zona comercial do 2º Subdistrito” (do outro lado da via férrea, no Parque 

das Nações) e o setor industrial localizava-se junto à linha férrea. 

 

Em 1965 foi elaborado o segundo Plano Diretor Municipal, o PD2, que recebeu 

incorretamente esta denominação, mas que, na realidade, foi um detalhamento viário do 

PD1, criando uma geometria mais contínua e com menor quantidade de interconexões com 

as vias principais. 

 

 
2.3.2.2 LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO DE 1967 

 

Mais de dez anos depois, a Lei nº 2.756/67, sem modificar a essência da lei anterior, criou 

novos procedimentos administrativos e tornou obrigatória a doação de área entre 5.000 m² e 

10.000 m² para a construção de unidade escolar, acrescendo na reserva de áreas públicas. 

Restringiu o desmembramento de lotes para a construção de vilas ou de casas populares e 

voltou a exigir 7m de frente para os lotes, onde os conjuntos residenciais passaram a adotar 

os mesmos índices urbanos que o restante da cidade. (BAGNARIOLLI)  

 

Classificava os loteamentos em vila, jardim ou parque, de acordo com o tamanho da gleba a 

ser parcelada. A nova Lei permitiu a construção de duas residências em lotes que 

apresentassem testadas iguais ou superiores a 14 metros. 

 

Essa lei é a lei de parcelamento do solo vigente em Santo André atualmente.(MORO, 2005, 

p.161) 

 

Em 1968, a Comissão Executiva do Plano Diretor (criada em 1961) desapareceu do 

organograma da prefeitura e estudos e pesquisas urbanos não foram mais desenvolvidos: o 

Departamento de Planejamento Urbano, que substituiu a Comissão, passou a realizar, 

apenas a expedição de certidões de parcelamento e uso do solo e a escolha de terrenos 

para a construção de equipamentos de uso coletivo e ampliação de infra-estrutura. Era o 

período do SERFHAU, que exigia plano diretor para a liberação de verbas federais. 
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2.3.2.3 A OCUPAÇÃO DE ÁREA DE MANANCIAIS 

 
Apesar das restrições das leis estaduais: 1ª lei de proteção de mananciais de 1975 e a 1ª lei 

para zoneamento industrial de 1978 (ZUPI), houve uma ocupação de área de mananciais 

em função da pouca fiscalização exercida pelo governo do Estado e do afastamento do 

governo local que coibia estas ocupações irregulares, quando exercia uma fiscalização mais 

eficaz. 

 

O processo vivido por Santo André repetia-se nas cidades vizinhas, de tal sorte que entre as 

décadas de 1950 a 1970, com a expansão dos loteamentos e o adensamento das cidades, 

consolidou-se a conurbação entre Santo André e os municípios vizinhos no ABC. 

 

Foi nessa época que a urbanização começou a atingir a região mais ao sul da Zona Urbana 

– as bordas da Bacia Sedimentar, que apresentam condições ambientais desfavoráveis à 

ocupação: formação rochosa, grandes declividades e conseqüentes escoamentos e 

erosões. Ao mesmo tempo, toda a área da bacia do Rio Tamanduateí foi sendo ocupada, 

com a construção de grandes avenidas sobre a canalização de boa parte de seus afluentes, 

tanto os da margem norte, quanto os da margem sul. 

 

A legislação de parcelamento, assim como toda a legislação urbanística, desconhecia a 

cidade real, privilegiando somente a parte já consolidada, e provocando periódicas anistias 

para tentar trazer para a legalidade os parcelamentos clandestinos. 

 

Villaça discute a urbanização brasileira hoje como um reflexo do país. “O Brasil está 

estampado nas suas cidades” (VILLAÇA, 2003, p. 29). Assim, as cidades são a síntese das 

potencialidades, dos avanços e dos problemas do país. Nossas cidades são o lugar da 

injustiça social e da exclusão brasileiras. 

 
Os 10% mais ricos se apropriam de 51,3% do PIB do país e “o espaço urbano no Brasil 

desempenha um importante papel na produção e reprodução de toda essa desigualdade” 

(VILLAÇA, 2003, p. 39). 

 

Historicamente, a divisão da cidade em primeiro e segundo subdistritos, marcando a 

dualidade da cidade se repete agora, com o espraiamento e a ocupação de áreas de 

mananciais, reproduzindo a desigualdade social abordada por Villaça. 

 



Capítulo 2 – As práticas do Urbanismo no Brasil e em Santo André 
 

71

Em função disso foi criada em 1973 a Lei 4.179 que delimitava a área de expansão urbana, 

tentando preservar a área de proteção de mananciais. No mesmo ano foi instituído o 

CODESUR, Conselho de Desenvolvimento Urbano, pela Lei 4.263, para discutir, junto a um 

fórum com a participação de membros da população, problemas de planejamento urbano. 

 

Em 1975 foi elaborado o 3º Plano Diretor, o PD3, pela empresa Then de Barros Ltda., que 

foi uma retomada das vias estruturais propostas pelo PD1, as vias perimetrais, radiais e 

marginais, suprimindo alguns corredores de circulação para diminuir custos, numa revisão 

do sistema viário proposto pelo PD2. Neste período verificou-se a ocupação das várzeas 

com a canalização dos afluentes e a construção de grandes avenidas. 

 
 
2.3.2.4 A ORGANIZAÇÃO REGIONAL DO ABC  

 
A partir de meados da década de 1940, o recém-instalado município de Santo André, com 

os inúmeros movimentos de autonomia municipal de seus distritos, viu nascer os sete 

municípios da região do ABC: São Bernardo, em 1944; São Caetano do Sul, em 1948; Mauá 

e Ribeirão Pires, em 1953; Diadema desmembrou-se de São Bernardo em 1958; e Rio 

Grande da Serra, separado de Ribeirão Pires em 1963.  

 

A autonomia dos municípios do ABC ocorreu quando a malha viária das cidades já era 

contínua e os municípios já estavam interligados, fazendo com que se organizassem para a 

solução de problemas comuns, como circulação de veículos, saneamento, controle da 

poluição industrial, etc. Esta origem comum dos sete municípios já apontava para uma 

organização regional. 

 

Um exemplo dessa organização regional foi a criação da Comissão Intermunicipal de 

Controle da Poluição de Água e Ar (CICPAA). Entre 1960 e 1971, essa comissão foi pioneira 

no tratamento da qualidade ambiental no Brasil e este órgão deu origem à Superintendência 

do Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo e, posteriormente, à CETESB. Mas foi 

somente na década de 1970 que o estado criou leis de controle de uso e ocupação do solo, 

como a Lei de Zoneamento Industrial e a Lei de Proteção dos Mananciais, e o controle e 

fiscalização de emissão de poluentes pela CETESB. 

 

A intervenção do estado no processo de controle retirou da rotina das administrações 

municipais a iniciativa de discutir e propor alternativas para os problemas comuns e reduziu 

o controle e fiscalização das indústrias exercidos pela CICPAA. 
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A visão regional retornaria na década de 1990, quando em seu primeiro mandato, de 1989 a 

1992, o prefeito de Santo André, Celso Daniel, articulou os sete municípios do grande ABC 

para uma mobilização regional de gestão integrada para defender interesses comuns. 

 
Mais uma vez, a região25 do Grande ABC vem, desde a década de 1990, desenvolvendo 

formas de organização entre os atores governamentais e a sociedade civil com a finalidade 

de resolver problemas comuns aos municípios da região. Neste sentido, foram criadas 

instituições regionais que funcionam de forma organizada como o Consórcio Intermunicipal 

do Grande ABC (1990) e a Subcomissão das Bacias do Alto Tamanduateí e Billings, a 

Câmara Regional do Grande ABC (1997) e a Agência de Desenvolvimento Econômico do 

Grande ABC (1998). E em 1995 a sociedade civil se organizou fundando o Fórum da 

Cidadania. 

 

A instituição original foi o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, associação dos sete 

municípios (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Diadema, 

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), cujos titulares são os sete prefeitos consorciados, 

“sendo de sua responsabilidade representar o conjunto dos municípios consorciados 

perante outras entidades e a coordenação de políticas públicas municipais, em matérias de 

interesse comum”.(BNDES) 

 

A Câmara Regional do Grande ABC, um fórum de discussão regional sem constituição 

jurídico-formal, congrega os municípios (por meio do Consórcio Intermunicipal), o Governo 

Estadual, parlamentares da região e a sociedade civil (Fórum da Cidadania). Seu objetivo 

principal é integrar a atuação do poder público à participação da sociedade civil na busca de 

soluções para os mais diversos problemas. 

 

A Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC é uma ONG mista criada para 

aperfeiçoar os trabalhos da Câmara Regional. Ela é formada pela associação das 

prefeituras, por todas as Associações Comerciais e Centros das Indústrias, pelo SEBRAE, 

pelas empresas do Pólo Petroquímico, por instituições de ensino e sindicatos. 

 

                                                           
25 O conceito de região utilizada se aproxima da definição dada por Klink (2001), englobando os municípios que, 
sob uma origem histórica comum, mantêm uma organização entre os mesmos e difere da “região” de Francisco 
de Oliveira que trata desta conceituação no estudo do planejamento regional com a criação da SUDENE - 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, onde o conceito está fundamentado na “especificidade da 
reprodução do capital, nas formas que o processo de acumulação assume, na estrutura de classes peculiar a 
essas formas e, portanto, também nas formas da luta de classes e do conflito social em escala mais geral” 
(OLIVEIRA, 1981, p. 27). Para Oliveira, o país está dividido em duas principais regiões: uma em crescimento e 
outra em estagnação. E é neste contexto, para atenuar essas diferenças regionais, que surge a SUDENE. 
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A Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC tem como principais objetivos 

desenvolver atividades para dar subsídios, divulgar a região e adotar estratégias de apoio às 

empresas, subdivididos em três principais eixos de atuação: Banco de Dados, Marketing 

Regional e Fomento e Apoio às Empresas. 

 

Todas estas atividades procuram “agregar, representar e articular os interesses da região do 

Grande ABC, promovendo ações para seu desenvolvimento econômico sustentável, 

objetivando o constante apoio e fortalecimento das cadeias produtivas de base tecnológica e 

dos demais setores estratégicos da economia regional”. (BNDES) 

 

“A maioria dos problemas dos municípios do ABC não é individual e sim de todos, por isso a 

formulação de ações integradas acarreta em menor custo e maior abrangência” 

(Governador Mário Covas). Um exemplo é a construção de seis tanques de retenção no 

ABC, com os quais São Caetano do Sul está sendo beneficiado, apesar de nenhum deles 

estar dentro dos limites do município. Obras como a construção e complementação de 

trevos do sistema Anchieta-Imigrantes, melhoramentos na rodovia Indio-Tibiriçá, retomada 

das obras do Hospital Serraria (Diadema), os Programas de Qualificação e Reabilitação 

Profissional, a substituição dos trens, ações voltadas para crianças e adolescentes, a 

construção de seis mil habitações e a construção do Hospital Regional de Clínicas (Santo 

André) são algumas obras que foram concretizadas numa ação desta mobilização junto ao 

governo do estado. E estão em discussão a extensão da Avenida dos Estados até Mauá, a 

chegada do metrô à região e a expansão do Pólo Petroquímico. 

 

Para Klink (2005), um dos principais desafios que se apresenta hoje às lideranças públicas e 

privadas do Grande ABC é desenvolver a economia local de modo que a região fique menos 

vulnerável aos ciclos macroeconômicos que caracterizam o padrão de desenvolvimento 

brasileiro nas últimas décadas. (PMSA, 2005, p. 6). 
 
 
2.3.3 AS GRANDES OBRAS, PLANOS SETORIAIS E LEIS ESPECÍFICAS 

 
Na década de 1970, concomitantemente ao processo de planejamento, o município de 

Santo André empreendeu muitas obras. A primeira foi o Paço Municipal, desenvolvido pelo 

arquiteto Rino Levi e pelo paisagista Burle Marx, projetado em 1964 e construído em 1967. 

 

A segunda foi a avenida Perimetral, inaugurada em 1973, que possui dois níveis, uma 

inferior (no subsolo), com a via expressa, e outro superior, para o trânsito local e com os 
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cruzamentos com as ruas transversais. Esta avenida faz a ligação do centro aos bairros ao 

sul do município e, na sua continuidade com a avenida Santos Dumont e Giovanni Batista 

Pirelli, que chega até o município de Mauá. 

 

A avenida D. Pedro II (que vai até São Caetano) estava quase ligada à avenida Ramiro 

Coleoni (ligação para São Bernardo ), rompendo o desnível do terreno entre os córregos 

Carapetuba e Cemitério. 

 

Ainda na década de 1970, a avenida Prestes Mais, sobre o canal coberto do córrego 

Beraldo, estava aberta entre a avenida Industrial e o Bairro Príncipe de Gales, numa parte 

da ligação de Santo André com a Via Anchieta. (PASSARELLI, 1994) 

 

Foi feita a desapropriação de 7.700.000 m² junto ao córrego do Pedroso, na área de 

proteção aos mananciais, e foi criado o Parque do Pedroso. Em 1983, foi instalado um 

teleférico no parque. 

 

Em 1974 é desapropriada a chácara General Electric que foi transformada no primeiro 

parque da cidade, o Duque de Caxias e atual Parque Celso Daniel. 

 

De 1970 a 1974 foram realizadas as desapropriações e obras do Viaduto do 18 do Forte, 

maior obra civil da cidade, que liga os dois subdistritos, atravessando a ferrovia e o rio 

Tamanduateí. Neste período foram abertas as grandes avenidas, como a avenida Antonio 

Cardoso (via de penetração ao 2º subdistrito), a avenida Queirós dos Santos, junto à 

ferrovia, e a marginal do córrego dos Meninos, na divisa com São Bernardo do Campo. 

(GAIARSA, 1991, p. 130) 

 

Em 24 de julho de 1976, foi inaugurado o viaduto de Utinga, sobrepondo a ferrovia na 

porção junto à divisa com São Caetano do Sul. 

 

Santo André ocupou neste período um lugar de “ordem” mais elevada na hierarquia da 

região, tornando-se um pólo de atração devido à oferta de serviços e empregos26. 

 

As obras de implantação do corredor de Trolebus da EMTU (Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos) pelo governo estadual aconteceram em 1986 e 1987, ligando o 

Terminal do metrô de Jabaquara ao Terminal de São Mateus, permitindo a ligação com São 

                                                           
26 Essa questão dos pólos é tratada na teoria dos “Lugares Centrais” de Chistaller (1933) 
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Bernardo, Diadema e São Paulo, na zona sul (Jabaquara) e zona leste (São Mateus) 

(GAIARSA, 1991, p. 239) 

 

 
2.3.3.1 LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 1976 

 
A Lei 5.042 de 1976, Lei de Uso e Ocupação do Solo, elaborada pelo Professor Celson 

Ferrari da FAU Mackenzie, implantou no município o conceito de “unidade de vizinhança”.  
Propõe o uso residencial, expandindo-se a partir da área central por anéis 

sucessivos intimamente ligados ao padrão de renda, em direção à periferia e 

incorporando a tolerância ao uso industrial com o acréscimo de fatores de 
incomodidade e nocividade. Os índices propostos reforçam a proposta do 

adensamento, que é maior no entorno da Área Central e menor na periferia 

distante. (BAGNARIOLLI) 

 
A Lei de Uso e Ocupação do Solo, de 1976, é uma lei elaborada de acordo com os moldes 

tradicionais, em que se faz a separação de usos e funções da cidade em diferentes zonas. 

 

As favelas já eram uma realidade e passaram a se impor em escala progressiva. Ao final da 

década de 1960, eram em número de 23, acrescendo-se 61 novos núcleos ao longo da 

década de 1970 e outros 26 nos anos 1980. O problema habitacional assumiu contornos 

nítidos de segregação social no espaço. 

 

O 4º Plano Diretor, em 1982, decreto 10.593, conhecido como PD4, definiu, a partir do PD3, 

diretrizes para as principais vias de estruturação do município e constituiu na redução do 

número de vias de grande impacto sobre o tecido urbano já consolidado, não apresentando 

hierarquização viária. 

 

 
2.3.3.2 CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL - 1989 

 
Com a aprovação da Constituição Federal de 1988, Título VII – Da Ordem Econômica e 

Financeira, Capítulo II – Da Política Urbana, Art. 182, § 1º, tornou obrigatório Plano Diretor 

aprovado pela Câmara Municipal para municípios com mais de vinte mil habitantes, como 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. 
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A Lei 6.540, de 1989, permitiu a construção de Conjuntos Habitacionais de Interesse Social 

nos bairros periféricos em torno da área central, admitindo para o uso residencial unifamiliar 

a unidade de até 88 m² e para o multifamiliar área máxima de 70 m². É conhecida como Lei 

de CHIS. 

 

Observamos que esta lei tem sido utilizada para a aprovação de conjuntos habitacionais 

para renda média, uma vez que o município não tem como coibir a sua aplicabilidade e 

evitar que a Lei 6.540 seja utilizada para outros fins que não sejam o do Interesse Social. 

Um exemplo é o Conjunto Ibatiba, construído no bairro de Utinga e que teve todas as 

unidades vendidas, em curto espaço de tempo, para a classe média. 

 

Utilizando-se da mesma lei, outros conjuntos residenciais de renda média estão em fase de 

aprovação na área do projeto Eixo, como o Conjunto da MRV Construtora, na Rua Distrito 

Federal; o Conjunto da Goldfarb, na avenida Industrial (330 unidades habitacionais) e o 

Condomínio Residencial da Rossi na avenida dos Estados (1100 unidades habitacionais). 

 

 
2.3.3.3 LEI DE PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO 

 
A Lei 6.597 de 1989 introduziu novos conceitos sobre o impacto urbano, do ponto de vista 

do trânsito, de Pólos Geradores de Tráfego (PGT), e dos Logradouros Especiais de Tráfego, 

permitindo ao poder público aumentar em muito suas exigências. 

 

Quando o empreendedor vem ao município para implantar um empreendimento gerador de 

tráfego, o projeto é submetido ao departamento competente que avalia seu impacto, 

solicitando medidas mitigadoras para resolver as questões do trânsito, cabendo agora ao 

empreendedor a minimização dos problemas que futuramente serão causados pelo 

empreendimento. 

 

Chegados os anos 90, é retomada a urbanização de grandes áreas com a construção de 

conjuntos habitacionais, principalmente no extremo sul da zona urbana, onde ainda havia 

áreas passíveis de ocupação. Novos instrumentos, como as Áreas de Especial Interesse 

Social (AEIS), foram implantados com o objetivo de fazer frente a uma demanda 

habitacional crescente na realidade complexa de nossas cidades atuais. 
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2.3.3.4 ÁREAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL - 1991 

 
Institui-se em 1991 a Lei 6.864 para as Áreas de Especial Interesse Social, classificando-as 

em: 

AEIS 1 – Áreas ocupadas por núcleos de favelas 

AEIS 2 – Áreas ocupadas por parcelamentos irregulares ou clandestinos 

AEIS 3 – Áreas não utilizadas ou subutilizadas 

 

A Lei 6.869, de 1991, conhecida como a lei dos croquis permitiu a regularização de até 4 

unidades residenciais no mesmo lote, concretizando-se nas casas sobrepostas da periferia 

e na área central, nos pequenos prédios. 

 

 
2.3.3.5 PLANO DIRETOR 1995 

 
A Lei 7.333/95 - do Plano Diretor - embora possuísse instrumentos relativos às funções 

sociais da cidade e da propriedade, não continha os meios para sua efetivação. Consistia-se 

num plano genérico e pouco auto-aplicável. 

 

Introduziu o mecanismo de EIA-RIMA e estabeleceu zonas de proteção ambiental com 

restrições graduadas e reafirmava usos e ocupações preexistentes. 

 

Os instrumentos urbanísticos constantes da Lei 7.333/95 são: 

• o incentivo à utilização do solo urbano, por meio de alíquotas diferenciais para o 

cálculo do IPTU, "decrescentes, na proporção inversa à da utilização da terra" (Art. 

78); 

• o Fundo Municipal de Habitação e as Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS); 

• as operações urbanas, definidas como "conjunto integrado de intervenções e 

medidas, tendo como objetivo transformações urbanísticas estruturais na cidade, 

com a participação da iniciativa privada" (Art. 81), que deveriam se dar por meio de 

convênios ou consórcios; 

• e os relatórios de impacto urbanístico ou de vizinhança (EIU-RIU), exigíveis para 

empreendimentos que causassem sobrecarga ou repercussão significativa no 

patrimônio cultural, na rede de infra-estrutura, nos equipamentos públicos e/ou no 

meio ambiente (Art. 82).(PMSA 2004b, p. 14) 
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2.3.3.6 PLANO MUNICIPAL DO SISTEMA VIÁRIO - 1996 

 
Em atendimento às disposições do Plano Diretor de 1995, ocorreu a aprovação do Plano 

Municipal de Sistema Viário por meio da Lei 7.443/96 – o PD5, que dispõe sobre as 

diretrizes para ampliação do sistema viário. Quanto às edificações, reuniu leis esparsas que 

definiam tipologias construtivas desde a década de 1930, até que, em outubro de 1975, foi 

adotado o Código Arthur Saboya de São Paulo, para a aprovação das edificações no 

município, aplicado juntamente com o Código Sanitário Estadual, prevalecendo o mais 

restritivo. 

 

Atualmente, a Lei 7.448/96, Código de Obras e Edificações do Município, reúne preceitos 

referentes à legislação edilícia, nos aspectos de estrutura, função e forma. Define padrões 

mínimos e necessários para garantir condições de habitabilidade e segurança. 

 

 
2.3.3.7 LEI DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (1999)  
 LEI DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL (2001)  
 

A Lei nº 7.958 de 16 de dezembro de 1999 estabeleceu normas urbanísticas especiais 

visando a atração, permanência e ampliação das atividades industriais, de prestação de 

serviço industrial e dos condomínios industriais, onde ficou permitida a instalação industrial 

em toda a área urbana do município, com exceção da zona B, em troca de contrapartida a 

ser definida pelo CODESUR. 

 

No capítulo V, art. 17, ficava estabelecido que a aprovação da proposta estava condicionada 

ao parecer favorável do responsável pelo projeto Eixo Tamandautehy quando o imóvel 

estivesse localizado dentro do perímetro do projeto. 

 

A Lei de Desenvolvimento Comercial, nº 8.247 de 2001, tinha as mesmas características da 

lei anterior, permitindo o uso comercial em toda área urbana, mediante contrapartida. Estas 

duas leis foram elaboradas no período em que Irineu Bagnariolli era o secretário de da pasta 

de Desenvolvimento Urbano. Eram conhecidas como LDI e LDC. 

 

 
2.3.3.8 CONJUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL – 2001 
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Conhecida como lei de CHIS, a lei º 8290, de 14 de dezembro de 2001, permite a 

implantação de Conjuntos Habitacionais de Interesse Social em toda a zona urbana do 

município. A aprovação dos conjuntos estavam condicionadas à prévia solicitação de 

diretrizes emitidas pela Secretaria de desenvolvimento Urbano. 

 

Esta lei foi utilizada para aprovar conjuntos para renda média no município. 

 

No capítulo III, Art. 18, parágrafo único, é mencionado o Projeto Eixo Tamanduatehy, com 

seu perímetro descrito no Anexo I da lei. 

 

No capítulo V, que trata de Parâmetros Urbanísticos Especiais na área do Projeto Eixo 

Tamanduatehy, no Art. 39, fica instituído o Pólo Multifuncional de Desenvolvimento Urbano 

do Projeto Eixo Tamanduatehy, na área descrita no Anexo II, destinado à promoção do 

desenvolvimento integrado local. 

 

Nesta área27 é permitido o uso misto e a outorga onerosa de índices urbanísticos no 

perímetro total do projeto. 

 

 
2.3.3.9 PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE SANTO ANDRÉ – 2004 

 

Aprovado em 2 de dezembro de 2004, à luz do Estatuto da Cidade, o novo Plano Diretor 

Participativo contou com a atuação de lideranças da população e entidades representativas 

da cidade. 

 

Surgiu para atender à necessidade de revisão dos instrumentos de planejamento municipal, 

orientando-os para fazer frente a uma nova realidade urbana gerada por profundas 

transformações no ambiente produtivo e no mercado de trabalho. 
O Estatuto da Cidade veio regulamentar o capítulo de Política Urbana da 

Constituição Federal, em especial os instrumentos do parcelamento ou 

edificação compulsórios, o imposto sobre a propriedade predial e territorial 

urbano  progressivo no tempo e a desapropriação com pagamento mediante 

títulos da dívida pública. Mas, o Estatuto vai além: estabelece as diretrizes 

gerais da política urbana, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e a garantia ao direito a cidades sustentáveis. 

                                                           
27 Compreende o trecho entre a Rhodia e o córrego Cassaqüera, entre a ferrovia e a avenida dos Estados. 
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Significa, portanto, um marco regulador para a política urbana, tal como 

nunca tivemos neste país.28 (PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, 2004) 

O Plano Diretor ora proposto parte da leitura da cidade real prioriza eixos de 

intervenção de natureza territorial e estabelece um conjunto de regras 

orientadoras para a ação dos agentes que atuam no espaço urbano. 

Discutido e negociado ao longo de todo o processo de sua elaboração, o 

Plano associa planejamento e gestão e não pretende ser um produto 

acabado, mas ele mesmo um instrumento para a gestão da política 

urbana.(FUNDAMENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR, 

2004: p. 15) 

 

O Mapa 2.3, a seguir, retrata a expansão da mancha ocupada no território municipal de 

Santo André desde o final do século XIX até o final do século XX.  

 
Mapa 2.3: Evolução da mancha urbana de Santo André 

 
Fonte: PMSA, 2004b 

                                                           
28 Desde os anos 70 que, com base na bandeira da reforma urbana, movimentos sociais, organizações técnico-
profissionais e setores do parlamento vem discutindo a formulação e aprovação de uma lei de desenvolvimento 
urbano. O 1º projeto de lei nesse sentido data de 1983 (PL nº 775/83). Após a promulgação da Constituição 
Federal em 1990, o PL 5.788/90 deu curso ao processo de debates e negociações que resultou, 13 anos depois, 
na aprovação do Estatuto da Cidade. 
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2.4 Conclusão 
 
Três gerações de urbanistas que atuaram de forma expressiva nas cidades brasileiras foram 

abordadas: os pioneiros, os engenheiros civis e arquitetos e os planejadores urbanos. De 

todas estas propostas, observa-se que apenas uma pequena parte foi colocada em prática, 

indo além do plano das idéias. 

 

Na formação do pensamento urbano no Brasil, observaram-se as técnicas para resolver as 

questões da cidade: o saneamento, a circulação e a legislação urbanística. 

 

Durante este período, de 1895 a 1964, configuraram-se duas linhas de urbanismo: uma que 

se iniciou com os planos de melhoramentos que, em seguida, se ampliaram para o conjunto 

da área urbana, para a aglomeração e receberam a denominação, na década de 1970, de 

planos diretores de desenvolvimento integrado. A outra linhagem é a que tem origem no 

movimento modernista e se difunde por meio dos Congressos do CIAM. Brasília é o 

principal exemplo deste movimento. 

 

Após o golpe militar e a interferência do governo federal com a criação do SERFHAU29, 
temos o Período dos “Superplanos” (de 1965 a 1971) e o Período dos “Planos sem Mapa” 

(de 1971 a 1992). 

 

No estudo da formação do urbanismo e do planejamento urbano e regional no Brasil 

percebemos a conformação e as contribuições das gerações de urbanistas com ênfase no 

período sanitarista, no período rodoviário e no movimento Economia e Humanismo que 

tiveram grande influência em Santo André. 

 

Assim, o urbanismo tem sua origem, no Brasil, nas escolas de engenharia civil e engenharia 

arquitetura, mantêm-se nas novas escolas de arquitetura criadas na década de 1940 e a 

partir dos anos 1960, atraem outras disciplinas como as ciências sociais, a geografia, a 

economia. 

 

Notamos que Anhaia Mello e Prestes Maia, figuras relevantes da história do Urbanismo, 

participaram de planos e obras na cidade de Santo André. 

 

                                                           
29 Serviço Federal de Habitação e Urbanismo 
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O planejamento urbano tradicional foi praticado em Santo André, reflexo das realizações 

nesta área no Brasil e em São Paulo. 

 

Assim como no resto do Brasil, o planejamento urbano em Santo André produziu os planos 

que não atingiram os objetivos a que se propunham, permanecendo nas gavetas e 

esquecidos. 

 

As leis específicas, após 1988 refletem uma preocupação com questões setoriais como a 

questão habitacional de interesse social, mas também tiveram uma utilização para conjuntos 

de classe média. 

 

No final dos anos 1990, com a preocupação com a cidade que o planejamento urbano 

tradicional vinha produzindo e com as grandes intervenções urbanas que aconteciam no 

mundo e no Brasil, começou um movimento que visava uma qualificação do desenho 

urbano. 

 

Houve a transição do Planejamento total para o de fragmentos ou parcelas urbanas, numa 

tentativa de valorização de Santo André na Região Metropolitana de São Paulo e de uma 

forma diferente dos projetos setorias da primeira República, que tinham enfoque econômico 

e regional. 
 


