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DOCUMENTO DE TRABALHO

RUMO A UMA CIDADE MAIS EQUITATIVA

RESUMO EXECUTIVO

Destaques
 ► As áreas urbanas devem triplicar de tamanho entre 2000 e 2030. 

Assumindo taxas anuais de crescimento constantes, espera-se que áreas 
urbanas aumentem de tamanho em 80% entre 2018 e 2030.

 ► Uma nova análise do crescimento vertical e territorial de 499 cidades ao 
longo do tempo confirma que os desafios da rápida expansão territorial 
são maiores em cidades de baixa renda com planejamento e governança 
fundiária fracos e mercados financeiros menos maduros.

 ► A expansão urbana não gerenciada aumenta os custos do fornecimento de 
serviços, aprofunda as desigualdades espaciais e impõe pesados encargos 
econômicos e ambientais. Este artigo destaca três principais desafios de 
equidade, vinculados à rápida expansão externa nas cidades do Sul Global: 
mercados de terra distorcidos, serviços deficientes em áreas em cresci-
mento e expansão informal desarticulada.

 ► Destacamos três estratégias para enfrentar esses desafios: priorizar a 
equidade territorial em detrimento à especulação de terra por meio de reg-
ulamentos e incentivos, aumentar de forma incremental o suprimento de 
terras com infraestrutura com parcerias para financiar os serviços essen-
ciais e integrar assentamentos informais existentes, criando densidade 
econômica. 

 ► Como as mudanças nas políticas de uso da terra ocorrem em longo prazo, 
a ação estratégica urgente liderada pelo setor público é crucial para 
orientar o crescimento urbano para melhorar o acesso equitativo e trazer 
benefícios econômicos e ambientais para toda a cidade.

Cidades em crescimento com marcas d 
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expansão
Até 2050, mais 2,5 bilhões de pessoas serão adicionadas 
nas áreas urbanas do mundo. Países da Ásia e da África 
Subsaariana estão prontos para experimentar as maiores 
taxas de crescimento da população urbana e da área 
territorial. Muitas cidades nessas regiões precisam de mais 
terras para habitação e infraestrutura, para que possam 
acomodar novos residentes urbanos, mas têm capacidade 
limitada de governança e de cobrança de impostos, como 
também apresentam recursos reduzidos para os serviços 
urbanos essenciais. Existem muitas evidências empíricas sobre 
como o aumento da extensão espacial e o declínio na densidade 
populacional de uma cidade aumentam seus custos per capita 
para o fornecimento de serviços públicos, bem como os custos 
sociais associados a congestionamentos, poluição e ineficiências 
urbanas. É difícil reverter esses padrões de desenvolvimento da 
terra e eles afetam significativamente o consumo de recursos 
como solo, energia e água. Portanto, a maneira como as cidades 
gerenciam seu crescimento nos próximos anos determinará sua 
sustentabilidade geral.

As consequências sociais, econômicas e  
ambientais da expansão urbana não 
planejada
Residentes em áreas sem acesso a serviços urbanos de boa 
qualidade, como habitação, energia, transporte, água e 
saneamento, devem contar com meios alternativos, caros 
e muitas vezes inseguros de fornecimento de serviços. A 
análise dos indicadores espaciais de acesso a serviços neste 
artigo ilustra lacunas graves no fornecimento de serviços em 
locais periféricos da Cidade do México e Bangalore. Evidências 
da Argentina mostram que cidades com taxas de expansão mais 
altas são mais desiguais em termos de acesso a serviços. Dados 
de cidades indianas e africanas mostram que o acesso a vários 
serviços urbanos cai acentuadamente, mesmo a apenas cinco 
quilômetros do centro da cidade. Como resultado, entre 25 e 70% 
das populações urbanas do Sul Global dependem de acordos 
informais para conseguir os serviços essenciais.

Um crescimento rápido e não planejado impõe encargos 
pesados aos recursos e à qualidade ambiental. Algumas das 
áreas urbanas que mais crescem estão em zonas costeiras de 
baixa altitude e enfrentam disponibilidade limitada de água. A 
construção ilegal desenfreada em planícies urbanas inundáveis 
e corpos d’ água é responsável por inundações desastrosas 
causadas por chuvas sazonais de monções em muitas cidades do 
sul da Ásia. O aumento das emissões de gases de efeito estufa, a 
poluição do ar e os efeitos do calor urbano estão todos ligados ao 
crescimento espraiado. O rápido crescimento da área urbana está 
ocorrendo nos hotspots de biodiversidade.

Várias agências controlam a terra e prestam serviços em 

locais periféricos das cidades em rápido crescimento, 
tornando a governança desafiadora. À medida que as cidades 
se expandem, restrições na capacidade técnica e  financeiras 
limitam a extensão em que empresas de utilidade pública 
podem expandir suas redes de serviço. As áreas periurbanas 
em crescimento geralmente estão localizadas nas jurisdições 
de várias agências locais (e às vezes regionais, estaduais ou 
rurais) que podem ter autonomia funcional, mas não coordenam 
o fornecimento de serviços. As jurisdições das agências 
prestadoras de serviços nem sempre correspondem, criando 
desafios significativos de governança.

Sobre este artigo
Este artigo em elaboração faz parte do Relatório de Recursos 
Mundiais (World Resources Report, WRR) Rumo a uma cidade 
mais equitativa, que considera que a sustentabilidade é formada 
por três elementos inter-relacionados: equidade, economia e 
meio ambiente. O WRR examina se o fornecimento equitativo 
de serviços urbanos para atender às necessidades da população  
não atendida pode melhorar as outras duas dimensões de 
sustentabilidade. Este artigo examina como a expansão urbana 
pode ser gerenciada de maneira a promover acesso mais 
equitativo a serviços essenciais para os não atendidos, além 
de trazer benefícios econômicos e ambientais mais amplos 
às cidades. Ele apresenta uma nova análise do crescimento 
da área urbana construída ao longo de uma década em 499 
cidades com população superior a 1 milhão e desenvolve novas 
métricas para medir mudanças em seu crescimento territorial 
e vertical. A análise destaca tendências regionais na expansão 
urbana, diferenças na estrutura urbana dentro e entre cidades e 
combina essas informações com projeções de população urbana 
e crescimento econômico.  

Com base em uma revisão de evidências de literatura 
multidisciplinar e em consultas estruturadas com mais de 
20 especialistas em áreas urbanas, discutimos as principais 
forças que impulsionam a expansão urbana no Sul Global, 
os três principais desafios da equidade e  as estratégias de 
alta prioridade para resolvê-los. As estratégias discutidas são 
particularmente adequadas para cidades que experimentam um 
rápido crescimento urbano com capacidade financeira, técnica e 
de governança limitada, ou seja, aquelas categorizadas como em 
dificuldades e emergentes no WRR.

Este artigo argumenta que, embora uma expansão da área 
urbana seja inevitável com o aumento da urbanização, o ritmo, 
a escala e a natureza dessa expansão podem ser gerenciados 
por meio de algumas estratégias comprovadas. Espera-se que as 
estratégias propostas sejam úteis para agências do setor público, 
atores privados, a sociedade civil, a comunidade de pesquisa 
e desenvolvimento e outros agentes de mudança urbana que 
trabalham em prol de padrões de crescimento urbano mais 
sustentáveis. 
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Medição e análise dos padrões de 
crescimento urbano
Definições de o que é urbano são inconsistentes, e 
medidas espaciais únicas de crescimento urbano não 
captam a heterogeneidade que existe em uma única 
cidade. O crescimento urbano é caracterizado com mais 
precisão quando examinado nas dimensões horizontal 
(território) e vertical (densificação). A maioria dos estudos 
de sensoriamento remoto analisam apenas o crescimento 
territorial, ignorando redesenvolvimento e mudanças de 
densificação no interior da cidade. Os problemas de equidade 

espacial são ainda mais complexos de avaliar, porque é difícil 
caracterizar com precisão assentamentos ou favelas informais 
por meio de métodos de análise padrão baseados em satélite. 
Os indicadores socioeconômicos que rastreiam o acesso de 
pessoas a serviços não são definidos ou medidos de maneira 
consistente e raramente são expressos espacialmente, omitindo, 
portanto, locais não atendidos na cidade. Ao combinar dados 
de sensoriamento remoto com indicadores demográficos e 
econômicos urbanos, descobrimos que muitas cidades de baixa 
renda classificadas como em dificuldades e emergentes estão 
experimentando um crescimento significativamente mais 
territorial do que vertical (veja a Figura ES-1). 

Figura ES-1 |  Crescimento urbano vertical e territorial de 499 cidades
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Fonte: Análise dos autores, usando dados de 2000–2014 da Camada de Assentamento Humano Global para determinar o índice de crescimento territorial e a razão 
de força do escaterômetro de micro-ondas SeaWinds da NASA de 2001 a 2009 para determinar o índice de crescimento vertical. Consulte a metodologia de cálculo no 
Apêndice A.
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Principais forças que impulsionam a 
expansão urbana e desafios à equidade no 
Sul Global
Várias forças são responsáveis pelo rápido crescimento 
territorial de cidades, alguns dos quais estão sob o controle 
de uma cidade, e outros não. As cidades crescem devido ao 
aumento natural da população, migração interna relacionada 
à busca de oportunidades econômicas ou porque fronteiras 
administrativas urbanas são reclassificadas para expandir sua 
área. 

Um primeiro desafio importante é a presença de mercados 
distorcidos de terras, que oferecem pouco retorno às partes 
interessadas do setor público. Em muitos casos, investimento 
liderado pelo governo em desenvolvimento residencial, 
industrial e de infraestrutura leva à expansão da área territorial. 
Proprietários de terra privados, desenvolvedores imobiliários e 
funcionários públicos corruptos costumam ser os beneficiários 
desproporcionais dos aumentos de valor da terra resultantes do 
desenvolvimento urbano. Isso motiva uma forma de especulação 
exploratória dos valores da terra, o que torna os mercados de 
terra desiguais em muitas cidades em dificuldades e emergentes, 
e ocorre devido à escassez de terra e habitação. 

Um segundo desafio importante envolve serviços 
deficientes em áreas em crescimento. Políticas habitacionais 
que estabelecem metas ambiciosas para unidades habitacionais 
econômicas sem prestar atenção à sua localização causaram 
expansão periférica em larga escala com oferta limitada de 
serviços no México, Brasil, África do Sul e outros países. Regimes 
fracos em planejamento e governança fundiária, juntamente 
com os existentes regulamentos sobre uso da terra, criam 
incentivos para expansão. 

Finalmente, o terceiro importante desafio da equidade 
se refere à expansão informal desarticulada. As áreas 
periurbanas em grande parte da Ásia e da África Subsaariana 
compreendem terras agrícolas, vilas ou assentamentos 
tradicionais, geralmente com direitos de propriedade informais 
ou não documentados. Essas áreas estão sendo rapidamente 
absorvidas pelas cidades como assentamentos informais sem 
serviços públicos ou como empreendimentos privatizados com 
mercados de terras e serviços amplamente inacessíveis do ponto 
de vista econômico. 

Três estratégias prioritárias para gerenciar 
a expansão urbana e aumentar equidade, 
produtividade e qualidade ambiental
Estratégia 1. Usar regulamentos e incentivos 
para priorizar a equidade espacial em detrimento 
da especulação fundiária 
As terras com infraestrutura que estão próximas das 
oportunidades de emprego e das comodidades urbanas são 
escassas em muitas cidades em crescimento do Sul Global. 
Isso leva a uma especulação excessiva no valor da terra, 
mercantilizando-a e exacerbando as desigualdades espaciais. 
O interesse das incorporadoras privadas em construir mais 
propriedades de alto padrão do que habitações sociais é 
um reflexo disso e é uma tendência observada em muitas 
cidades asiáticas e africanas. As cidades podem garantir que 
regulamentações de uso da terra aumentem o bem-estar 
público sem criar distorções adicionais e desenvolver registros 
fundiários completos para facilitar o processo.

Estabelecer incentivos para direcionar o desenvolvimento para 
locais específicos nas cidades. Regulações que incentivam o 
desenvolvimento imobiliário em locais com boa infraestrutura 
ou onde incorporadoras privadas contribuem para os custos do 
fornecimento de serviços obtiveram resultados mais equitativos. 
Por exemplo, o Brasil e o México fornecem subsídios nacionais 
à habitação para incorporadoras que constroem habitações 
populares em zonas designadas com base no acesso aos serviços 
essenciais e emprego. Em 2013, 80% das habitações foram 
construídas nessas zonas identificadas no México. Em 2003, a 
África do Sul aprovou uma lei que oferece incentivos fiscais a 
incorporadoras para construir, ampliar ou melhorar edifícios em 
zonas de desenvolvimento urbano (Urban Development Zones, 
UDZs) específicas. Em Joanesburgo, a cidade com a maior UDZ, 
isso foi acompanhado pelo desenvolvimento de registros de terra 
disponíveis ao público em parceria com proprietários. 

Impor limites de tempo para posse de terra e tributar terras 
e edifícios desocupados. As cidades devem impor limites de 
tempo à posse de terra e impor impostos sobre terras vacantes 
para evitar acumulação de terras ou altas taxas de desocupação, 
porque as unidades territoriais e habitacionais muitas vezes não 
são trazidas ao mercado em busca de retornos especulativos. 
Vários países da América Latina, juntamente com a China, 
tributam terras desocupadas para reduzir a especulação, 
induzir o desenvolvimento e levar unidades desocupadas para o 
mercado de aluguel. Como estratégia para limitar a especulação 
e desencorajar a acumulação de terras, alguns países (como 
Sri Lanka, Malásia e Colômbia) congelam temporariamente 
os valores fundiários em locais onde foram anunciados os 
principais esquemas de desenvolvimento urbano.
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Estratégia 2. Aumentar de forma incremental a 
oferta de terras com serviços, formando parcerias 
para financiar os serviços essenciais 
Para obter uma urbanização inclusiva, é necessário aumentar 
a disponibilidade de terras com infraestrutura para habitações 
sociais em locais ambientalmente seguros e economicamente 
conectados.

Aumentar a oferta de terras com infraestrutura para um 
desenvolvimento econômico. As abordagens de reordenamento 
de terras permitem que as cidades negociem e colaborem 
com proprietários para adquirir terras para fins públicos, 
incluindo vias, infraestrutura subjacente, habitações sociais e 
espaços abertos. Em Seul, na Coreia do Sul, 40% da cidade foi 
desenvolvida por meio de reordenamento de terras ao longo 
do tempo, em uma abordagem definida como “construção em 
conjunto, benefício em conjunto”. Mais de um terço da terra 
foi destinado a estradas e instalações públicas, com aumento 
de seis vezes no valor da terra com infraestrutura restante. 
Também gerou financiamento para ampliação da infraestrutura 
da cidade. Outro exemplo vem de Ahmedabad, na Índia, que 
utiliza esquemas de planejamento urbano para gerar terras para 
novos empreendimentos e habitações populares com acesso 
melhorado aos serviços essenciais. A aquisição de terras para 
fornecer direitos de acesso para futuros serviços urbanos é 
uma estratégia usada na Colômbia; foi escalada a um programa 
nacional para planejar a expansão urbana.

Criar parcerias para financiar e fornecer os serviços essenciais. 
Parcerias entre cidades e agências prestadoras de serviços 
podem garantir que novos empreendimentos possuam serviços 
e inclusão adequados. As cidades brasileiras apresentam 
projetos de grande escala, conhecidos como Operações Urbanas 
(Urban Operations, UOs), elaboradas pelo setor público. As UOs 
especificam porcentagens de contribuições público-privadas 
para custos e repartição de receita e as desenvolvedores privados 
são incentivados a construir dentro delas. A venda de direitos de 
construir dentro de UOs gera recursos iniciais para fornecimento 
de infraestrutura. Em parceria com os proprietários, projetos de 
reordenamento de terras em cidades colombianas, como Bogotá 
e Pereira, foram usados para gerar terras com infraestrutura 
especificamente para projetos de habitações de baixa renda e 
instalações comunitárias. 

Estratégia 3. Integrar assentamentos informais 
existentes, criando densidade econômica
Os assentamentos informais fornecem habitações populares 
muito necessárias em cidades em crescimento, mas existem nas 
lacunas da lei. A integração de assentamentos informais ou não 
regularizados existentes na jurisdição formal da cidade e sua 
melhoria é uma maneira importante de manter as redes sociais 
e econômicas dos moradores, reduzindo a necessidade de mais 
área urbana.

Estender os serviços essenciais a assentamentos informais. Em 
Medellín, na Colômbia, a empresa de serviços públicos Empresas 
Públicas de Medellín, que fornece serviços de eletricidade, gás, 
água, saneamento e telecomunicações, administra há décadas 
um programa chamado Habilitación de Viviendas para estender 
os serviços aos crescentes assentamentos informais da cidade. 
Da mesma forma, o projeto Urbanizadores Sociais em Porto 
Alegre, no Brasil, envolve compromissos entre municípios e 
desenvolvedores informais do setor privado para garantir níveis 
mínimos de fornecimento de serviços e subdivisões informais 
melhor planejadas. Essa experiência foi replicada na Colômbia 
e El Salvador. Os programas de regularização no Rio de Janeiro 
e em outras cidades brasileiras forneceram escrituras de 
propriedade e aprimoram os serviços ao mesmo tempo.

Criar densidade economicamente acessível através de padrões 
flexíveis de planejamento. Com ou sem regularização, o 
fornecimento de serviços em assentamentos informais 
existentes devem ser acompanhados por padrões mínimos 
flexíveis de planejamento, para que os assentamentos sejam 
integrados à rede de serviços essenciais, permanecendo 
econômicos e adequadamente densos. O zoneamento inclusivo, 
como as Zonas Especiais de Interesse Social utilizadas nas 
cidades brasileiras, permite densidades e padrões de construção 
menos restritivos e apresenta custos de transação mais baixos 
para aprovações das edificações. Os assentamentos informais 
existentes, como Khuda-ki-Basti 3 em Karachi (Paquistão), La 
Candelaria em Medellín (Colômbia) e Windhoek (Namíbia), 
usaram tamanhos de lote menores e padrões de infraestrutura 
mais baixos para aumentar a acessibilidade econômica, com 
a capacidade de densificar ao longo do tempo. Os projetos de 
locais e serviços nas cidades indianas de Mumbai e Chennai 
usaram princípios semelhantes para permitir o desenvolvimento 
incremental, alocando espaço para serviços comerciais e sociais 
e facilitando uma maior densidade por meio de uma hierarquia 
de ruas e espaços abertos. 
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Condições de capacitação que suportam  
áreas de ação prioritária
As estratégias acima não podem ser consideradas mutuamente 
exclusivas; elas podem ser implementadas simultaneamente ou 
sequencialmente, por si só ou como um pacote de medidas, e 
exigem as seguintes condições comuns de capacitação.

Governança. Registros transparentes de escrituras e 
transações de terras são um pré-requisito para desenvolver 
regulamentos eficazes e incentivar os desenvolvedores. Uma 
maior autoridade do município para garantir a aplicação dos 
planos de desenvolvimento e incentivos fiscais dos níveis mais 
altos do governo (nacional, estadual e metropolitano) pode 
promover uma coordenação interjurisdicional e intersetorial 
para melhorar o fornecimento de serviços. As políticas e os 
planos relacionados à terra devem priorizar a participação 
pública, devem ser executáveis e devem incluir mecanismos 
que impeçam que sejam contestados ou alterados por políticos 
e atores privados agindo em seus próprios interesses de curto 
prazo.

Planejamento e gestão urbana. É essencial simplificar processos 
administrativos demorados e dispendiosos, a fim de aplicar mais 
efetivamente planos e regulamentos de uso de terra e limitar a 
informalidade. As agências de planejamento das cidades devem 
ser proativas e inovadoras sobre planejamento estratégico para 
crescimento futuro. Os impactos das regulamentações existentes 
devem ser monitorados regularmente para garantir que 
permaneçam válidos sob custos variáveis de desenvolvimento 
e renda familiar. Os códigos de construção e os padrões de 
planejamento para serviços essenciais devem ser flexíveis para 
corresponder a diferentes modos de prestação de serviços e 
diferentes níveis de renda e devem ser coordenados com os 
orçamentos de desenvolvimento disponíveis. As propostas de 
regulamentos revisados de uso da terra e forma de construção 
que respondem a padrões de crescimento e novas necessidades 
devem passar sistematicamente por testes pilotos para garantir 
que sejam práticas para circunstâncias únicas em diferentes 
tipos de bairros.

Recursos financeiros. Um sistema tributário sobre a propriedade 
mais transparente pode ajudar a desencorajar a especulação, 
estimular o desenvolvimento de terras e aumentar o 
fornecimento de infraestrutura e serviços urbanos. Esse é 
o primeiro passo para a instrumentos mais sofisticados de 

recuperação da valorização imobiliária. As ferramentas de 
recuperação da valorização imobiliária como contribuições de 
melhoria, taxa do impacto do empreendimento (development 
impact fee) , bem como cobranças e leilões por direitos de 
construir raramente são usadas em cidades de baixa renda, mas 
têm um potencial significativo para gerar receitas locais muito 
necessárias.

Tecnologia e compartilhamento de dados espaciais. O uso de 
tecnologias avançadas, como imagens de satélite e pesquisas 
com drones, complementadas com dados coletados com a 
comunidade sobre o acesso aos serviços essenciais, tem ajudado 
a explicar assentamentos não atendidos. Os dados espaciais 
desses indicadores geralmente estão ausentes e devem ser 
coletados, mapeados, combinados com outros big data e 
compartilhados entre as agências prestadoras de serviços para 
garantir um planejamento mais integrado e inclusivo. 

Conclusões
A expansão urbana não planejada cria desigualdades 
espaciais no acesso aos serviços urbanos essenciais, 
limitando a produtividade econômica e prejudicando o 
meio ambiente. A análise de tendências e evidências das 
principais forças que impulsionam a expansão urbana mostra 
que a expansão de cidades no Sul Global enfrenta três desafios 
importantes: mercados de terra distorcidos, serviços deficientes 
em áreas em crescimento e expansão informal desordenada.

Identificamos três estratégias prioritárias que as cidades 
podem implementar para enfrentar esses desafios: usar 
regulamentações e incentivos para priorizar a equidade 
espacial sobre a especulação imobiliária, aumentar de forma 
incremental a oferta de terras com infraestrutura, formando 
parcerias para financiar os principais serviços e integrar 
assentamentos informais existentes, criando densidade acessível 
economicamente. A Figura ES-2 destaca os três desafios, 
estratégias para enfrentá-los e as condições de capacitação 
necessárias para alcançá-los. 

Essas estratégias requerem ação de diversos agentes 
de mudança urbana. Somente através de parcerias bem 
estruturadas entre esses atores é que a expansão urbana pode 
ser gerenciada de maneira a atender às necessidades dos não 
atendidos, trazendo benefícios econômicos e ambientais para a 
cidade como um todo (veja a Figura ES-3). Dado o longo período 
de tempo em que ocorrem as mudanças no uso da terra, a ação 
estratégica liderada pelo setor público para planejar e gerenciar 
ativamente o crescimento urbano de maneira adequada é crucial 
e urgente.
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Crescimento vertical e territorial: Gerenciamento da expansão urbana para cidades mais equitativas no Sul Global

Figura ES-2   |   Desafios e abordagens de gerenciamento de expansão urbana no Sul Global,  
com condições de capacitação necessárias 

Fonte: Autores.
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ESTRATÉGIA 1:  
Usar regulamentos e incentivos  
para priorizar a equidade 
territorial em detrimento à 
especulação fundiária

▸ Incentivos para direcionar o 
desenvolvimento para locais 
específicos dentro das cidades 

▸ Limites de tempo para posse de 
terra e impostos sobre terras e 
edifícios desocupados

MERCADOS DE TERRA 
DISTORCIDOS

▸ Especulação perversa do valor 
da terra na falta de mercados 
financeiros maduros

▸ Acesso desigual a terra 
econômica

ESTRATÉGIA 2:  
Aumentar de forma incremental 
a oferta de terras com serviços, 
formando parcerias para 
financiar os serviços essenciais 

▸ Aumentar a oferta de terras 
com infraestrutura por meio 
de reordenamento de terra e 
esquemas similares 

▸ Criar parcerias para financiar e 
fornecer serviços essenciais –  
“construção em conjunto, 
benefício em conjunto”

SERVIÇOS DEFICIENTES EM 
ÁREAS DE CRESCIMENTO

▸ Planejamento e governança 
fundiária fracos

▸ Regulamentos de uso de terra 
existentes que criam incentivos 
para desenvolvimento periférico

▸ Fornecimento de habitação que 
desconsidera a localização

Estratégia 3: Integrar 
assentamentos informais 
existentes e criar densidade 
econômica

▸ Estender os serviços essenciais a 
assentamentos informais

▸ Criar densidade econômica 
através de padrões flexíveis de 
planejamento

EXPANSÃO INFORMAL 
DESORDENADA

▸ Conversão aleatória de terra 
agrícolas periurbanas e vilarejos

▸ Construção não regulamentada 
e assentamentos informais sem 
infraestrutura
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GOVERNANÇA PLANEJAMENTO E 
GESTÃO URBANA

RECURSOS 
FINANCEIROS

TECNOLOGIA E 
COMPARTILHAMENTO DE DADOS 

ESPACIAIS

• Transparência nos registros de terrenos 
para aquisição e redistribuição 
equitativa e para permitir tributação 
sobre a propriedade

• Incentivos à coordenação entre 
agências com a autoridade local para 
fazer cumprir planos

• Participação dos não atendidos em 
programas de reordenamento e 
desenvolvimento fundiário

• Planejamento 
estratégico com 
burocracia mínima

• Capacidade para 
realizar testes pilotos 
de novos padrões e 
regulamentos flexíveis e 
monitorar impactos dos 
já existentes

• Recuperação 
da valorização 
imobiliária 
para financiar 
infraestrutura e 
serviços

• Uso de novas tecnologias para 
concluir cadastros de propriedades 
e coletar informações sobre 
assentamentos não atendidos

• Padronização para 
compartilhamento de dados entre 
agências e entes públicos
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Fonte: Autores.

Figura ES-3   |   Abordagens recomendadas para gerenciar a expansão urbana no Sul Global – benefícios para 
acesso equitativo, economia e meio ambiente

USAR REGULAMENTOS E 
INCENTIVOS PARA PRIORIZAR 
A EQUIDADE TERRITORIAL EM 
DETRIMENTO À ESPECULAÇÃO 

FUNDIÁRIA

AUMENTAR DE FORMA 
INCREMENTAL A OFERTA 

DE TERRAS COM SERVIÇOS, 
FORMANDO PARCERIAS PARA 

FINANCIAR OS SERVIÇOS 
ESSENCIAIS 

INTEGRAR ASSENTAMENTOS 
INFORMAIS EXISTENTES E CRIAR 

DENSIDADE ECONÔMICA

Benefícios para 
os não atendidos

• Terras disponíveis para fins públicos 
e habitação social

• Valor gerado a partir do uso da terra 
para melhorar e fornecer serviços 
públicos

• Fornecimento de serviços integrados 
com o (re)desenvolvimento da terra

• Maior acesso a serviços 
aprimorados, custos reduzidos de 
tempo e dinheiro de autoprovisão

• Participação em processos de 
tomada de decisão

• Serviços aprimorados e qualidade 
de vida sem desalojamento

• Status de posse reconhecido e 
capacidade de fazer melhorias 
incrementais

• Padrões de planejamento flexíveis 
para aumentar a acessibilidade 
econômica 

Benefícios para 
a economia

• Uso mais eficiente do território 
urbano

• Melhor correspondência entre 
demanda e oferta do estoque 
imobiliário

• Probabilidade limitada de efeitos 
adversos devido a uma bolha de 
preços

• Receitas de impostos sobre a terra 
e impostos sobre terrenos vacantes 
para a cidade

• Repartição de custos para (re)
desenvolvimento de terra reduz 
custos de fornecimento de serviços 
do setor público

• Terra com infraestrutura gera 
aumento do valor da terra, 
beneficiando proprietários e a 
cidade

• Benefícios maiores de acessibilidade 
e produtividade do desenvolvimento 
bem conectado

• Desenvolvedores informais 
integrados ao mercado; 
informalidade limitada

• Maior produtividade de 
trabalhadores informais e de baixa 
renda

• Resultados sociais e de saúde 
melhorados para moradores

Benefícios para 
o meio ambiente

• Deixa a terra disponível para 
espaços abertos

• Previne a expansão não gerenciada 
e não planejada

• Evita construção e desenvolvimento 
excessivos em locais 
ambientalmente sensíveis

• Desenvolvimento urbano planejado 
e maior eficiência no uso da terra

• Limita o autoprovisão de serviços 
urbanos essenciais de formas 
prejudiciais ao meio ambiente

• Reduz impactos do consumo de 
recursos, conversão de terra e 
emissões

• Conecta lacunas nas redes de 
serviço (por exemplo, melhoria de 
água e saneamento); limita danos 
ambientais

• Impede o crescimento de 
assentamentos informais em locais 
vulneráveis


