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RESUMO 
O artigo abordará as principais questões metodológicas para a elaboração de uma proposta de 
ordenamento do patrimônio público, tendo como estudo de caso os municípios da Região Central do 
Estado de São Paulo. O estudo da caracterização sócio-econômica dos municípios desta região sob a 
influência de Araraquara e São Carlos, possibilitou identificar a dinâmica de sua rede urbana e a 
importância na formulação de uma política de destinação dos imóveis sob domínio da União situados 
nestas localidades. Esta análise é relevante pois abre-se uma perspectiva para a dinamização das 
economias locais e regionais, com a recente possibilidade da alienação direta dos imóveis públicos, não 
operacionais da extinta RFFSA aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como entidades 
públicas e Fundos de Investimentos Imobiliários, para programas de regularização fundiária e provisão 
habitacional de interesse social por meio da aplicação dos instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade 
e Planos Diretores Municipais, da instrumentalização das AEIS-Áreas Especiais de Interesse Social, de 
reabilitação de áreas urbanas, a sistemas de circulação e transporte ou à implantação ou funcionamento de 
órgãos públicos. Chama-se aqui, a atenção para a importância da urbanização à dinâmica sócio – 
econômica local e regional, pois esta não prescinde da infra-estrutura urbana, principalmente daquela que 
poderá ser implantada com uma política fundiária pública para os imóveis públicos para o processo de 
gestão do planejamento municipal e execução de projetos estratégicos. 
 
ABSTRACT 
A land policy for public real estate assets in the Central Region of the State of Sao Paulo aiming urban an 
regional development 
The paper focus on a methodology for elaborating an arrangment of public real assets in the main counties 
of the Central Region of The State of Sao Paulo as case studies. The dynanic of the urban network has 
been identified throughout the economic and social features of its towns and should be considered in the 
core analysis of the issues linked to the land policies and public real assets destination. In such cases, the 
public assets of the railway’s fringe of the extinguished RFFSA would be transferred to public entities in 
order to develop local and regional economies as well to provide secure land or land regularization to 
promote affordable housing for low income people living in these counties.  
The work has examined the urban policy instruments applied to land regularization and housing provision 
such as ZEIS (zooning instrument for social housing) and others affected to urban redevelopment projets 
in the Master Plan of Sao Carlos and Araraquara. The main institutions involved in the raised questions 
are related to central government -the Secretary of Union’s Patrimony- that manages public real estate 
assets and local authorities -the Municipality of Sao Carlos and the Municipality of Araraquara- that play 
a leading role in the regulation of land being responsible for keeping citizens’s participation in the 
planning process. 
 
 
1. Introdução : Legislação Patrimonial e Regularização Fundiária para Habitação Social e 
Mudanças Recentes 
 
A moradia no Brasil tem sido produzida históricamente para abrigar seu ocupante nos interstícios das 
propriedades rurais ou urbanas, pois a terra sempre esteve muito concentrada. A propriedade privada da 
terra foi absolutizada pelo Código Civil de 1917, a disputa entre os proprietários da terra e os construtores 
pela apropriação deste sobrelucro transformado em renda do solo, todavia, exigiu que o Estado lançasse 



mão de instrumentos jurídicos como forma de regular o mercado, para atenuar os conflitos entre eles, e 
deles com a população carente de moradia. Desde então, os limites representados pela propriedade privada 
do solo urbano são graves, pois restringem acesso a áreas que poderiam ser destinadas à moradia e 
propiciam seu encarecimento sob ações especulativas, e a especulação sobre a terra urbana no Brasil, 
representou para a população de menor renda, morar em loteamentos clandestinos, em favelas ou em 
cortiços. Os aumentos do preço da moradia ou do valor do aluguel se generalizaram, atingindo 
principalmente a população de baixa renda, e aos trabalhadores sem acesso ao mercado residencial formal, 
restou produzir de modo doméstico suas moradias, recorrendo à favelização ou consolidando a 
periferização. O loteamento clandestino ou irregular foi reprimido, mas não extinto, e só em 1979 por 
meio da Lei Federal no 6766, que normatizou o parcelamento do solo e a criminalização do loteador 
clandestino recebeu um tratamento mais adequado. 
O Estado no Brasil regulou o acesso à propriedade da terra e da moradia sob formas jurídicas específicas, 
como a casa própria, no sentido de integrar a população, e de aprofundar sua coesão sob princípios 
comuns ao sistema de hegemonia burguesa. As grandes desigualdades, ampliadas com intenso 
crescimento industrial combinado a profunda concentração de renda, geraram vários paradoxos. Se o 
acesso a alguns bens industriais modernos tornou-se viável, o mesmo não aconteceu com a moradia e a 
maior parte da população brasileira não participa do mercado imobiliário privado legal. Assim, nas 
maiores cidades do país, com a generalização da dependência de relações de assalariamento e o alto custo 
da moradia, que não é coberto pelo salário, o acesso a moradia digna para grande parte da população tem 
sido impedido.  
A difusão da casa própria no Brasil, embora tenha contado com capitais públicos desvalorizados sob a 
forma de financiamento estatal, deu-se principalmente por meio da construção irregular e ilegal. O enorme 
déficit habitacional brasileiro atinge o patamar de 7,2 milhões de moradias (Ministério das Cidades/ FJP, 
2005) e em termos qualitativos esse número chega a dobrar, sendo que segundo estatísticas do FIBGE, de 
2001, sendo que 23% das cidades brasileiras possuem favelas ou moradias precárias e que nas cidades de 
100 mil a 500 mil habitantes esta proporção sobe para 80% e para 100% nas com mais de 500 mil.  
O reconhecimento pelas instituições políticas do interesse social sobre o solo urbano só recentemente, tem 
conseguido se afirmar por meio do Estatuto da Cidade, Lei n. 10257/01, a Medida Provisória n. 2220/01, 
que estabelecem normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em 
prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar de seus cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental, 
ampliando as possibilidades de regularização fundiária das posses urbanas como uma das diretrizes da 
Política Urbana, e a urbanização de áreas ocupadas pela população de baixa renda. 
Segundo Morales (2005), para a regularização jurídica de assentamentos informais, pelos regimes 
jurídicos vigentes, pode-se utilizar a titulação plena (domínio pleno/direito real de uso) ou não plena de 
propriedade (domínio útil/concessão de uso), dependendo da situação da área à regularizar. No caso da 
titulação não plena de propriedade, pode-se assegurar a posse ao ocupante pela concessões de uso. Os 
títulos plenos de propriedade podem ser obtidos pelo instrumento do usucapião ou por compra e venda. A 
regularização fundiária se procede em conjunto com a regularização urbanística, com os instrumentos que 
devem ser aplicados no âmbito do planejamento local previstos em Planos Diretores e legislação 
específica, como as Zonas ou as Áreas de Uso Especial, ZEIS e AEIS ( Lei 10257/01, Art.4 ), o direito de 
preempção(Art 25, 26 e 27), direito de superfície( Art. 21 a 24), do parcelamento, edificação ou a 
utilização compulsórias de imóveis subutilizados ( Art 5  e 6 ) e outros. 
Após a Constituição de 88, a União vem adequando os marcos legais voltados à regularização do 
Patrimônio da União. Recentemente, editou a Lei n. 11.481, de 31 de maio de 2007, que vem ao encontro 
do disposto no Estatuto da Cidade, complementando-o, e alterando a legislação vigente, particularmente a 
Lei n. 9636 , de 15 de maio de 1998. A nova legislação trouxe medidas correlatas à regularização 
fundiária de interesse social em imóveis da União e atendeu aos princípios constitucionais relativos ao 
cumprimento da função social do patrimônio imobiliário da União ao promover o ordenamento, a 
utilização e a regularização dos imóveis vazios, subutilizados ou ocupados por população de baixa renda 
em programas de habitação social. 



Introduziu e regulamentou na legislação patrimonial, os procedimentos para a outorga da concessão de uso 
especial para fins de moradia nas áreas de propriedade da União, que pode ser conferida aos possuidores 
ou ocupantes que preencham os requisitos legais estabelecidos pela Medida Provisória n. 2.220, de 2001, 
excluídos os previsto na forma da lei e ademais, permitiu a outorga do Concessão do Direito Real de Uso 
nestes terrenos. No entanto, a cada propriedade pública a regularizar, é exigida a declaração de utilidade 
pública. Podem beneficiar-se da regularização fundiária de interesse social as famílias com renda familiar 
mensal não superior a cinco salários mínimos. 
O instrumento trouxe como uma de suas importantes contribuições a possibilidade de dar celeridade aos 
processos administrativos, pois previu o auto de demarcação das terras a regularizar a cargo da Secretaria 
do Patrimônio da União, órgão que possui as competências legais da gestão patrimonial no âmbito federal. 
Além disto, facilitou o cadastramento de assentamentos informais, para a posterior titulação de forma 
individualizada ou coletiva, a isenção de taxas de ocupação, foros e aludêmios à população de baixa renda.  
Como a aplicação da nova legislação está no bojo da política urbana do Ministério das Cidades, que 
contempla programas habitacionais como um dos seus eixos norteadores, ampliou-se a possibilidade de 
doação gratuita de imóveis da União a empresas públicas, a fundos públicos e a beneficiários de 
programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social. Além disto, nas transferências 
em que forem concedidos os terrenos a entes públicos, facultou os pagamentos de taxas de laudiêmio, foro 
e de ocupação e ampliou a abrangência de situações de dispensa de licitação quando tratar-se de 
transferência de direitos sobre os imóveis públicos, no âmbito dos programas de habitação de interesse 
social. Voltado a agilização da regularização previu ainda o cancelamento de aforamentos por interesse 
social, cuja consequência imediata é a eliminação de um enorme esforço de eliminar irregularidades, quer 
documentais ou arrecadatórias, que afetam grande número de imóveis do patrimônio público, ocupados 
por comunidades carentes. 
A legislação ainda tratou dos imóveis pertencentes ao Fundo do Regime Geral da Previdência Social e da 
Rede Ferroviária Federal, prevendo a possibilidade de venda direta destes bens a um preço justo, sem 
lesão ao patrimônio, a beneficiários de programas de regularização fundiária ou provisão habitacional de 
interesse social. Este estoque imobiliário ocioso encontra-se desocupado ou invadido, e situa-se 
frequentemente em áreas centrais de cidades com elevados indicadores de carência habitacional, 
apresentando significativos níveis de deterioração. 
Caberá então à SPU- Secretaria do Patrimônio da União, e suas vinte e duas gerências regionais 
distribuídas pelos Estados, receber e gerir os bens não operacionais da extinta RFFSA. Estima-se que o 
patrimônio sob responsabilidade da Gerência Regional do Patrimônio da União no Estado de São Paulo 
(GRPU-SP) seja da ordem de 13 bilhões de reais, aos quais serão acrescidos os valores correspondentes 
aos bens não operacionais da extinta RFFSA1. 
Com isto, de forma integrada a política de regularização fundiária do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, tornou-se necessário que a política de desenvolvimento urbano do Ministério das 
Cidades canalize recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social para o financiamento da 
compra dos imóveis, o desenvolvimento dos projetos de regularização fundiária e provisão habitacional 
pelos entes federados competentes para dar a destinação final aos referidos bens aos seus beneficiários.  
Abre-se uma perspectiva para a dinamização das economias locais e regionais, com a possibilidade da 
alienação direta dos imóveis não operacionais da extinta RFFSA aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

                                                 
1 Em 1971 o governo do Estado de São Paulo cria a FEPASA, unificando-se todo o sistema ferroviário no Estado, 
que por leilão, é incorporado ao patrimônio da União e da RFFSA em 1998. Com a extinção da Rede Ferroviária 
Federal pela lei no 11.483, de 31 de maio de 2007, e segundo o inciso II, de seu artigo primeiro, “os bens imóveis da 
extinta RFFSA ficam transferidos para a União, ressalvando o disposto no inciso I do art. 8o desta lei”, o que 
significou no entanto, “a exclusão dos imóveis operacionais”. Estes últimos, quando o Estado concedeu a operação 
da linhas da RFFSA à empresas privadas pelo programa de Desestatização das Ferrovias, passaram a fazer parte dos 
contratos das concessões públicas. A FEPASA –Ferrovia Paulista SA, pelo Decreto no 2502 de 18 de fevereiro de 
1998, foi incorporada à RFFSA e desta forma passou a integrar o programa de Desestatização do Governo Federal. 



Municípios, bem como entidades públicas e Fundos de Investimentos Imobiliários, para programas de 
regularização fundiária e provisão habitacional de interesse social, de reabilitação de áreas urbanas, a 
sistemas de circulação e transporte ou à implantação ou funcionamento de órgãos públicos. 
  
2. Patrimônio Imobiliário da União e Rede Ferroviária Federal: caracterização da rede urbana da 
Região Central Paulista 
Atualmente, o patrimônio ferroviário da extinta RFFSA encontra-se em processo de inventariança, sob a 
coordenação e supervisão do Ministério dos Transportes. De um lado haverá a alienações de parte destes 
bens para compor um Fundo de Contigência, no montante de um bilhão de reais, e de outro a definição de 
um conjunto de bens que efetivamente permanecerão sob o domínio do Patrimônio da União, o que 
representará significativa parte desse inventário.  
O Patrimônio da União é da maior importância para o Estado de São Paulo e em seus municípios do 
interior ganha maior relevância com a incorporação de imóveis provenientes do setor ferroviário. O papel 
dos eixos de mobilidade e acessibilidade, em especial, das ferrovias para a estruturação da economia e da 
rede urbana do interior paulista remonta de meados do século XIX, onde se amplia a fronteira agrícola da 
cultura do café do Estado de São Paulo. Com a inauguração da linha da São Paulo Railway, de Santos a 
Jundiaí, o prolongamento até Campinas tornava-se necessário, por constituir-se uma fronteira agrícola na 
rede urbana do interior. Não havendo um interesse da Railway no empreendimento de ampliação 
ferroviária, associado a pressão de grandes cafeicultores do interior por demandas de escoamento da 
produção, nasce em 1872 a linha tronco Jundiaí-Campinas pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, 
criando-se novos trechos que atendessem às regiões de Limeira, Rio Claro, Piracicaba, Capivari, 
Descalvado, Pirassununga, São Carlos e Araraquara.  
A partir de 1930, com a crise cafeeira e do transporte ferroviário, o interior passa por diversas 
reestruturações, com a expansão da atividade industrial e formação de novas aglomerações , seguindo os 
principais eixos rodoviários. Assiste-se desde os anos 70 a desconcentração industrial, com maior 
urbanização do interior e o crescimento populacional das suas cidades médias. 
Com o crescimento de cidades médias e aglomerações urbanas no interior do Estado de São Paulo 
constatou-se que os problemas antes exclusivos das áreas metropolitanas estavam presentes nesta nova 
realidade urbana, implicando a necessidade de novos instrumentos de ordenação e gestão urbana, no qual 
a viabilização do planejamento urbano passa por estratégias de gestão urbano-regional. 
Nos aglomerados urbanos de cidades de porte médio, muitas vezes a cidade que exerce a função de pólo 
regional desenvolve um determinado grau de centralidade que extrapola os limites de sua própria 
aglomeração influenciando também outros municípios periféricos, como ocorre com a aglomeração de 
São Carlos e Araraquara, cujo desenvolvimento econômico e estruturação urbana decorrentes, no início do 
século XX, dos negócios da cafeicultura e da expansão das linhas férreas. Atualmente, a presença da 
ferrovia na região, é notada em parte por seus ramais desativados, e vasto estoque imobiliário localizado 
nas áreas urbanas centrais. Completam a aglomeração os municípios de Ibaté e Américo Brasiliense. 
A Região Administrativa Central é composta por duas Regiões de Governo: a de Araraquara com 19 
municípios e a de São Carlos com 07, somando-se um total de 26 municípios. São Carlos se apresenta 
como pólo de alta tecnologia e como importante centro educacional e de pesquisas. O município recebeu 
grande impulso no inicio da década de 1950 com a abertura da Escola de Engenharia de São Carlos, 
vinculada à Universidade de São Paulo-USP e na década de 1970 com a criação da Universidade Federal 
de São Carlos-UFSCar além da instalação de duas bases da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária). São Carlos possui também um significativo número de estabelecimentos industriais. 
Araraquara desenvolveu seu setor industrial a partir de produtos agrícolas, e hoje é considerado importante 
pólo sucroalcooleiro e citricultor. Na região desenvolve a função de centro comercial com intensa 
atividade no setor terciário. 
 



 
Figura 1 
Municípios pertencentes à Região Administrativa Central 
 

  
Base Cartográfica: Inpe (2005) 
 
Predomina na região os municípios de pequeno porte, (até 100 mil habitantes), superando esse valor 
somente Araraquara, com 193.634 e São Carlos, com 213.314 habitantes.  A região já se encontra bastante 
urbanizada, com a maioria dos municípios apresentando taxas superiores a 90%. O município mais 
urbanizado é Américo Brasiliense (98,21), que segundo dados da fundação Seade (2005), apresenta 
também índice de crescimento populacional (3,07), bastante acima das médias regional e estadual, 
respectivamente, 1,59 e 1,56. Com relação a sua participação setorial no VA (Valor Adicionado), o 
município apresenta as maiores participações no setor industrial e de serviços. Motuca, o município menos 
urbanizado, apresenta maior VA no setor agropecuário (68,53%).2  
Os municípios que formam a aglomeração urbana de Araraquara/São Carlos: Américo Brasiliense e Ibaté 
tiveram a mesma trajetória histórico-econômica cujos desenvolvimentos se deram inicialmente pela 
presença da ferrovia e cultura de café e posteriormente pela cultura da cana-de-açúcar.  
A particularidade está no padrão de desenvolvimento adotado por cada um a partir de um determinado 
período. Enquanto Américo Brasiliense atrelou seu desenvolvimento agrícola à atividade industrial sucro-
                                                 
2 Para a caracterização do perfil sócio-econômico foi utilizado o banco de dados da Fundação Seade, a partir do qual 
foram elaborados mapas temáticos, gráficos e tabelas que permitem uma análise mais aprofundada da região. 
 



alcooleira, Ibaté permaneceu com sua atividade econômica fundada no setor primário (produtor de 
matéria-prima). Apenas no final da década de 1990 é que o município diversifica sua economia e inicia 
seu processo de industrialização. Os impactos desse padrão de desenvolvimento podem ser observados 
nos indicadores econômicos e sociais dos dois municípios onde os índices de Américo Brasiliense são 
superiores aos de Ibaté.  
Os indicadores sociais IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e IPRS (Índice Paulista de 
Responsabilidade Social), que medem as condições de vida da população, revelam uma concentração de 
melhor qualidade de vida na porção centro-leste da região.  
Tal concentração coincide com os municípios que apresentam maiores rendas familiares e Valor 
Adicionado predominante nos setores industrial e de serviços.  
Os indicadores econômicos reforçam a centralidade da porção centro-leste e dos municípios de Araraquara 
e São Carlos e apontam uma espécie de periferização da atividade agropecuária . 
Verifica-se, portanto, a existência de um eixo de desenvolvimento urbano cortando a região valendo 
destacar que este eixo coincide com a área de influência dos eixos rodoviários formado pelas Vias 
Anhanguera e Washington Luis. 
A decomposição setorial do valor adicionado pode ser verificada no Gráfico I onde se observa também um 
equilíbrio dos setores industrial e de serviços nos municípios de Araraquara e São Carlos, o predomínio da 
atividade agropecuária nos demais municípios e um forte caráter industrial nos municípios de Matão e 
Américo Brasiliense que apresentam bons indicadores econômicos e sociais e elevada taxa de 
crescimento. 
Os Municípios pólos da região, Araraquara e São Carlos, abrigam 44 % da população total da região,num 
total de 406.948 habitantes,com um grau de urbanização de 95,88%(como pode-se conferir na Tabela 1). 
 

 
 
A Tabela II contem Evolução e Participação dos municípios no PIB do Estado onde se observa durante o 
período de 2000 a 2003 uma taxa de crescimento do PIB Regional superior à de crescimento do PIB 
Estadual e também se observa também que a somatória dos PIBs dos municípios periféricos ao eixo de 
desenvolvimento acima destacado não chega a 50%. 
 

TABELA II 
PIB dos Municípios 2000-2003 

Evolução do PIB (em Milhões de Reais) 
Participação do Município no 

PIB do Estado 

Município 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

PortoFerreira 344,32 428,48 490,18 492,99 0,093 0,107 0,112 0,1 

Taquaritinga 309,31 439,07 547,97 573,56 0,083 0,11 0,125 0,116 



Matão 1.320,68 1.933,50 2.767,68 2.404,85 0,356 0,483 0,632 0,486 
Araraquara 1.534,93 1.658,28 1.777,77 2.266,69 0,414 0,414 0,406 0,458 
São Carlos  2.031,37 2.115,16 2.313,96 2.472,75 0,548 0,528 0,528 0,5 
Demais 
Municípios 2.423,72 3.947,85 5.024,34 5.217,06 0,65 0,98 1,15 1,05 
RA Central 7964,32 10522,35 12921,92 13427,9 2,148 2,626 2,949 2,714 

Estado de SP 370.818,39 400.629,08 438.148,30 494.813,62 100 100 100 100 
Fonte: Seade (2005), apud . Frascá e Castro (2007) 
 
A análise comparativa da Tabela I revela uma característica importante da região. Embora predomine os 
municípios com atividade agropecuária, suas participações no PIB estadual são relativamente baixas, com 
exceção do município de Taquaritinga. Já nos municípios que apresentam as maiores participações no PIB 
Estadual, (São Carlos, Araraquara, Matão e Porto Ferreira), as atividades econômicas predominantes são a 
industrial e a de serviços.  
Uma explicação possível para este fenômeno está na divisão territorial do trabalho onde, os municípios 
com base agrícola e produtores de matéria-prima operam com elevado número de população agrícola, 
rural e flutuante (bóias-frias) vivendo em precárias condições sociais  enquanto outros municípios, em 
uma escala superior da cadeia produtiva, se especializam na manufatura, comercialização e distribuição 
dos produtos e ficam com as maiores arrecadações de ICMS. 
Diante dos dados apresentados algumas conclusões podem ser tiradas, ainda que em caráter empírico. De 
forma geral a região apresenta bons indicadores demográficos, sociais e econômicos. No entanto, pode-se 
dizer que tal classificação aplica-se aos municípios que estão ao longo do eixo de desenvolvimento urbano 
formado pelos municípios de Itápolis, Taquaritinga, Matão, Araraquara, São Carlos, Descalvado e Porto 
Ferreira, onde ocorre concentração de população, trabalho, renda e serviços especializados nas áreas da 
educação, saúde e finanças.  
Os municípios periféricos a este eixo, predominantemente rurais, apresentam baixos índices sócio-
econômicos e problemas característicos do setor primário entre os quais, a questão do trabalho sazonal, 
muitas vezes informal e sub-humano e a forte migração na época das colheitas.  
Trata-se, portanto de uma região heterogênea com diferentes tipologias urbanas, onde se constata, mesmo 
em escala regional, a hierarquização do sistema urbano nacional. 
 
3. Estoque do Patrimônio Imobiliário da União na Região Central Paulista e Planos Diretores 
Municipais  :  áreas potenciais de interesse urbanístico para produção da cidade 
 
Com uma pesquisa e levantamento efetuado, com o auxílio de algumas Prefeituras Municipais da região, 
como descrito na Tabela III, foram localizados 27 bens imóveis pertencentes à União distribuídos em nove 
Municípios: cinco em Araraquara, quatro em Descalvado, um em Ibaté, três em Ibitinga, dois em Itápolis, 
um em Matão, três em Porto Ferreira, dois em Santa Rita do Passa Quatro e seis em São Carlos. Destes 19 
pertencem à área urbana e 8 à área rural. Neste trabalho foram realizadas visitas monitoradas aos imóveis 
da área urbana, devido maior facilidade de acesso e localização. 
Com as informações obtidas procurou-se sistematizar este acervo fundiário na forma planilhas e fotos, e 
que deverá ter continuidade com um projeto de pesquisa encaminhado propondo a criação de um banco de 
dados georeferenciados do patrimônio imobiliário da região, associado aos estudos de instrumentos e 
projetos de políticas públicas desta região. 
 



 
 
Com o advento do Estatuto da Cidade - Lei no 10.257/2001 regulamentando os dispositivos 
constitucionais sobre a política urbana, devemos reconhecer os significativos avanços em relação aos 
marcos urbanísticos regulatórios, possibilitando a implementação de políticas públicas para uma melhor 
qualidade de vida, desenvolvimento sustentável e socialmente justo. A leitura da experiência dos Planos 
Diretores Participativos de Araraquara e São Carlos, referência no processo de elaboração pelo seu caráter 
inovador , é fundamental para o objetivo deste trabalho em que se pretende ampliar os instrumentos de 
política urbana e produção da cidade por meio das oportunidades criadas pelo levantamento e formas de 
regularização e destinação do patrimônio imobiliário da União. 
O Plano Diretor de São Carlos como processo de elaboração participativa iniciado em março de 2001, foi 
aprovado e instituído pela Lei Complementar No. 13691 de 25 de novembro de 2005, em fase atual de 
implementação e regulamentação. Embora não tenha dedicado uma seção específica e com maior 
detalhamento às diretrizes e projetos estratégicos de produção da cidade, por meio dos instrumentos 
urbanísticos previstos em seu artigo 13, especialmente o mapeamento estratégico das Áreas de Especiais 
de Interesse, vêm aliando as suas diretrizes gerais do plano à política de regularização do patrimônio 
público imobiliário, como pode ser observado nas figuras 2 a 5 . 
 

 

          

Tabela III- Relação dos Bens Imóveis da União na RAC 

            Trecho RFF em área urbana 

Figura 3- Mapa de 
Zoneamento Urbano 
de São Carlos, e a RFF 
(em negrito) 
Zona 2-Ocupação 
Condicionada, maior 
trecho da RFF 
Zona 3-Recuperação 
Ocupação Controlada, 
menor trecho da RFF Figura 2- Plano Diretor São Carlos- Áreas  de Especial 

Interesse Urbanístico ao longo da RFF(em negrito)



           
 
 
O Plano Diretor de Desenvolvimento e Política Urbana Ambiental de Araraquara, resultado de um 
processo de elaboração democrática e participativa desde março de 2001, foi concluído e aprovado pela 
Lei Complementar No.350 de 27 de dezembro de 2005, estando em fase de implementação e 
regulamentação de suas diretrizes e estratégias.  
Considerando os aspectos e princípios abordados, procura introduzir alguns instrumentos urbanísticos 
inovadores para a implementação de planos de ação, projetos estratégicos e gestão do planejamento, que 
podem contribuir para a incorporação e regularização do patrimônio imobiliário ferroviário e demais áreas 
para a consecução de seus projetos estratégicos estabelecidos no plano: 
1. Introduz a estrutura temática e organizativa de princípios, objetivos, diretrizes e ações estratégicas, 

considerando as dimensões sociais, econômicas, espaciais, ambientais e institucionais do 
desenvolvimento urbano sustentável; 

2. Introduz os MAPES - Mapas Estratégicos, salientando a indissociabilidade entre plano-projeto, 
associado às dimensões de desenvolvimento urbano sustentável, especialmente os mapas de produção 
da cidade(desenvolvimento urbano-regional, de habitabilidade e infraestrutura) . 

3. Introduz alguns mapas estratégicos demarcados pelos instrumentos urbanísticos como ZEIS, 
preempção, parcelamento, edificação ou utilização compulsória, ou seja a regularização e reuso de 
vazios urbanos e de terrenos do patrimônio imobiliário público da União, Estado e Município. 

 

 

Figura 4- 
1-Galpão da RFF, atual  Centro de Eventos    de  
 São Carlos. 

Figura 5- 
1-Estação Ferroviária da RFF, atual  Estação Cultura de
São Carlos, Fundação Pró-Memória e Arquivo Histórico.

1 
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Figura 6- Mapa das ZEIS com  as 6 Áreas Especiais
de Interesse Social  ao Longo da RFF de
Araraquara(negrito), com definição e destinação de
áreas públicas e privadas. Falcoski-2007

Figura 7- Mapa de Produção da Cidade com vários Projetos 
Estratégicos, em especial ao longo da RFF(negrito), 
denominada Corredor Estrutural de Urbanidade: Museu 
Ferroviário,Paleontologia, CEAR, e outros. Falcoski,-2007



           

 
Assim, por meio da implementação de projetos específicos e estratégicos, viabilizados pela aplicação e 
regulamentação dos instrumentos de política fundiária introduzidos nos planos  nestes dois Municípios da 
Região Central Paulista,  pode-se aperfeiçoar procedimentos de gestão do patrimônio imobiliário público,  
no âmbito da políticas de destinação com o cumprimento  da função sócio-ambiental e na criação de 
instrumentos de controle da sociedade sobre o uso desses bens. Tais políticas de destinação dos bens 
patrimoniais por meio dos instrumentos normativos, referem-se a programas de moradia social,  
regularização fundiária para infraestrutura, equipamentos urbanos e comunitários, também apresentados 
nas duas cidades, bem como outros programas e projetos de mobilidade e acessibilidade urbana conforme 
previsto no Estatuto da Cidade. Finalmente, uma nova política fundiária para os municípios de médio e 
pequeno porte da região, deve estar integrada à nova política nacional de desenvolvimento urbano, Planos 
Diretores Participativos, preconizando-se a redução das desigualdades territoriais e estimulando as 
iniciativas de desenvolvimento regional. 
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Figura 8-Áreas da  RFF Araraquara:  
1-Est. Ferroviária, atual Museu Ferroviário e de Paleontologia 
2- Antiga Vila  Paulista,  atual AEIS-CHIS Vila dos Idosos 

  Figura 9- Áreas da RFF em Araraquara 
1- Antigas Oficinas EFA, atual CEAR-Centro Eventos 
2- Estádio e Centro Olímpico da Ferroviária, hoje de 

propriedade do Município Araraquara 
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