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1. INTRODUÇÃO
No contexto de conurbação da região metropolitana de Campinas, a
cidade de Valinhos situa-se numa área privilegiada do Estado de São Paulo. Esta
região caracteriza-se como um pólo de desenvolvimento muito importante na
região sudeste do país nos setores tecnológico, industrial, de comércio e serviços
e ensino superior, sendo, por isso, ponto de convergência de migrações
populacionais e de atividades econômicas.
Valinhos, com uma população de oitenta e dois mil, trezentos e
setenta e sete habitantes1, extensão territorial de 148 km², caracteriza-se por um
desenho urbano fundamentado na área central, com muito poucos núcleos de
ocupação desordenada ou irregular restritos à área rural. Dista 90km de São
Paulo, 7km de Campinas e 18km do Aeroporto de Viracopos.
Os preços da terra são altos, há diversificação de atividades de
serviços e comércio e também verifica-se uma grande quantidade de chácaras de
recreio, que proporcionam opções de lazer à população. Além disso, a cidade
mantém pequenas propriedades agrícolas destinas à fruticultura.
Tendo como

principais eixos de conurbação, com Vinhedo e

principalmente com Campinas, a Via Anhangüera e a avenida Francisco von
Zuben, Valinhos teve seu crescimento e urbanização marcados fortemente pela
influência do desenvolvimento de Campinas.
Devido à existência das rodovias Anhangüera, Bandeirantes e D.
Pedro I e da implantação de universidades Unicamp e Puccamp, foram
propiciadas facilidades de comunicação e transportes e interação tecnológica,
fazendo da região a mais importante rota para o interior do Estado e da cidade de
Campinas o 3º maior mercado de investimentos do Brasil no ano de 1999.
Este processo de desenvolvimento e crescimento teve início em
Campinas, pela qualidade de vida então oferecida, que foi, porém, deteriorando-se
em decorrência de seu inchaço populacional iniciado na década de 60, quando
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IBGE: Censo 2000.

2

então passaram a ser também atrativas as cidades existentes no entorno, dentre
elas, Valinhos, Vinhedo, Sumaré, Hortolândia, Indaiatuba e Paulínia.
Santos (1993) afirma que “a partir dos anos 70, o processo de
urbanização alcança novo patamar, tanto do ponto de vista quantitativo, quanto do
ponto de vista qualitativo. Desde a revolução urbana brasileira, consecutiva à
revolução demográfica dos anos 50, tivemos, primeiro, uma urbanização
aglomerada, com o aumento do número – e da população respectiva – dos
núcleos

com mais de 20.000 habitantes e, em seguida, uma urbanização

concentrada, com a multiplicação das cidades de tamanho intermédio, para
alcançarmos depois, o estágio da metropolização, com o aumento considerável do
número de cidades milionárias e de grandes cidades médias (em torno de meio
milhão de habitantes)”.
Como decorrência deste processo da urbanização concentrada e
metropolização, no qual o crescimento das cidades não foi precedido por um
planejamento que pudesse orientar seu desenvolvimento, a expansão da malha
urbana ocorreu sem a devida expansão da infra-estrutura básica, tanto pelo seu
crescimento industrial quanto populacional.
Assim, muitas comunidades da região de Campinas vivem em
situações precárias, como, por exemplo, Sumaré e Hortolândia.
Além disso, muitas cidades apresentam desenhos urbanos caóticos
que propiciam circulação estrangulada, grandes fluxos intra-regionais e tantas
desigualdades sociais.
Problemas que obrigam os mais pobres a procurarem abrigo em
bairros afastados do centro ou em outras cidades próximas, onde o preço da terra
é mais acessível, ou ainda através de invasões.
Brunn & Willians (1993, p. 262) abordam esta situação de
urbanização acelerada apontando como resultado o estabelecimento de migrantes
em áreas de invasões, num esforço para prover abrigo básico à vida, ressaltando
que as condições de vida nestes locais são marginais.
No que se refere à Valinhos, não se verificam áreas de invasões ou
favelas, apenas pequenos bolsões de pobreza e duas grandes áreas de ocupação
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irregular: o loteamento Fazenda Hotel São Bento e um conjunto de condomínios
de alto padrão liderados pelos denominados Monte Acrópole e Nova Suíça.
Porém o processo de ocupação do espaço não primou pelo uso
racional dos recursos naturais. Desmatamentos, canalizações de córregos,
drenagem de nascentes, aterros de várzeas, poluição do ar e das águas foram os
mais freqüentes conflitos da urbanização sobre o meio ambiente natural.
Conflitos que produziram erosões, assoreamentos, inundações e
enchentes.
Além disso, outros aspectos negativos importantes decorrentes
deste processo dizem respeito ao inchaço populacional que ocorreu e continua
ocorrendo na cidade sem a necessária verificação simultânea tanto da capacidade
de atendimento dos serviços de infra-estrutura básicos quanto do desenvolvimento
econômico e social.
A manutenção desse processo de migração populacional atraindo
sobretudo habitações, em função da grande quantidade

de empreendimentos

imobiliários residenciais criados na década de 90, alicerçada pela inércia da
administração pública em promover políticas de reversão deste quadro ou de
atração de atividades econômicas, caracterizam a cidade como dormitório.
Atualmente o nível de vida na cidade ainda se mostra tolerável,
devido à não ocupação de todas as unidades urbanas disponíveis. Dos 32.000
imóveis2 disponíveis na cidade, 30% não se encontram utilizados, ou seja não
contêm construções, residenciais ou não.
Esta situação, entretanto, inevitavelmente se desequilibrará quando
da utilização desse percentual, implicando no aumento da demanda por infraestrutura de serviços básicos de saneamento (captação, tratamento e distribuição
de água, coleta e destinação de lixo, coleta e tratamento de esgotos) e de
equipamentos sociais (escolas, creches, postos de saúde), para os quais os
planos de expansão não foram dimensionados.

2

Dados da Secretaria da Fazenda/PMV de dezembro/2000.
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1.1 OBJETIVO
Conforme afirma Geddes (1994), ao decifrar as origens da cidade
no passado e deslindar seu processo de vida no presente é que se produz o
“discernimento da tendência atual”.
Assim, objetiva-se neste estudo: compreender a tendência atual
do urbanismo de Valinhos e propor diretrizes para que o desenvolvimento urbano
se dê de forma equilibrada e sustentável.
E tendo compreendido o desenvolvimento do município, proporse-ão diretrizes que poderão contribuir para a elaboração de políticas públicas
integradas para redução ou eventualmente mitigação dos problemas devidos à
falta de efetivo planejamento urbano.
Ou seja, procurar-se-á analisar os conflitos decorrentes da forma de
ocupação do espaço no contexto contemporâneo, relativamente à capacidade de
suporte físico, considerando-se a história, quanto a uso e ocupação do solo,
desenho urbano, infra-estrutura e recursos naturais.

1.2. MÉTODO DE TRABALHO
Para desenvolvimento

dos

estudos

é

necessário

que

a

problemática urbanística seja dimensionada de acordo com os objetivos que se
pretende atingir.
Desta forma, primeiramente foi preciso revisar a bibliografia,
apresentando uma breve discussão teórica, com o intuito de selecionar os
principais aspectos urbanísticos que deveriam ser estudados, adotando-se o
conceito de Lacaze (1993) de análise parcial, selecionando-se os problemas para
os quais impõe-se pertinente executar uma transformação do espaço, ainda que
seus limites sejam difíceis de precisar.
Por se tratar de um estudo de apropriação do espaço, os aspectos
mais diretamente atinentes ao assunto e correlacionados entre si e que se
constituem nos tópicos desta pesquisa são: uso e ocupação do solo, infraestrutura, desenho urbano e recursos naturais.
A partir disto, foram efetuadas pesquisas e entrevistas junto às
instituições envolvidas, notadamente a PMV, o DAEV, IBGE, SEADE, CATI,
SIGRH (CBH-PCJ) objetivando coletar dados sobre o Município que pudessem
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subsidiar o estudo em pauta, bem como, foram realizados passeios de cunho
técnico-analítico para percepção geral do aspecto formal, do desenho da cidade.
Com os dados disponíveis, passou-se então a sua organização,
gerando mapas e tabelas para se proceder ao estudo individual de cada um dos
aspectos. Posteriormente, efetuou-se uma análise integrada dos mesmos,
cruzando-se suas informações e resultados de forma a elaborar um diagnóstico
sobre a cidade de Valinhos.
A partir deste diagnóstico, foi possível delinear um prognóstico
urbanístico da cidade - objetivo deste estudo - alertando sobre os conflitos que
podem advir da manutenção das políticas de gestão adotadas e, ao final, propor
diretrizes que possam subsidiar novas ações para a sustentabilidade do objeto
estudado.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. URBANISMO: INTRODUÇÃO

O campo do urbanismo é muito vasto e abrangente, além de
multidisciplinar, pois seu objeto é a cidade, complexo e dinâmico sistema de
relações – humanas e do homem com o ambiente e outros seres vivos - que se
traduz em formas de ocupar fisicamente o espaço.
Essas relações podem ser observadas e analisadas sob diversos
pontos de vista : econômico, político, ambiental, social, urbanístico, tendo cada um
destes o enfoque específico abrangido pelo seu respectivo campo do
conhecimento.
Isso

ocorre

porque

as

relações

significam,

na

prática,

apropriações do espaço físico, com tudo o que ele contém e suporta, através da
ocupação do território para desenvolvimento das diversas atividades e do uso de
seus recursos, num processo contínuo e que contemporaneamente implica em
taxas de urbanização muito elevadas, sendo de 81,2% no Brasil.
A urbanização - fenômeno de crescimento da população com a
conseqüente expansão da malha urbana – é produzida por diversos componentes.
O primeiro a que se deve fazer referência é a migração da
população humana residente no campo para a cidade devido às facilidades
tecnológicas de conforto, às maiores ofertas de emprego, à estabilidade financeira
diferente da descontinuidade da atividade rural devida aos fatores climáticos.
Chabot em 1972 (p.182) afirmava que os habitantes da zona rural
não paravam de emigrar para as cidades, pois a vida urbana exercia uma atração
cada vez maior e seu impulso parecia naquele momento verdadeiramente
irresistível. Apesar de se terem passado três décadas, a afirmação ainda é
verdadeira em razão das disparidades econômicas e sociais dentro da própria
cidade e comparativamente entre regiões.
Um segundo componente a se considerar é a migração da
população urbana das cidades mais distantes para os centros maiores por causa
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das disponibilidades tecnológicas e culturais e também pela atração ou ilusão do
brilho das 'luzes' da cidade..
FERRAZ (1999, p. 16), ao discutir sobre a filosofia urbana, atribui
a intensidade do movimento migratório a "duas forças que se alimentam
reciprocamente : de expulsão, nas regiões economicamente atrasadas, e de
atração, nas cidades adiantadas".
Finalmente, o terceiro componente é a expansão dos perímetros
urbanos encampando áreas anteriormente rurais.
Estes componentes, ao produzirem a urbanização alimentam o
modo de produção capitalista, sendo também por este alimentado. HEER citado
por FERRAZ (idem, p. 10) afirma que "se o crescimento da população expandindo
o mercado de bens permite um aumento da escala da produção, e se o aumento
da escala reduz os custos médios de produção, o aumento da população
ocasionará menores custos de produção".
E é nesta atual tendência cíclica que se dá o crescimento das
cidades produzindo concentrações populacionais muito densas, criando as
metrópoles e os diversos conflitos que o aumento de escala produz quando não
há planejamento : uso exacerbado dos recursos naturais (ex. : água e solo),
degradação ambiental, produção de grandes volumes de esgotos, com
lançamento in natura nos córregos, e de lixo, com deposição inadequada ou
insuficiente, sistemas viários congestionados,

ineficiência dos transportes

públicos, especulação imobiliária e favelamento, além dos conflitos relativos aos
diversos usos do solo urbano.
Estes e outros conflitos expõem claramente que o ritmo de
crescimento populacional é muito maior que o ritmo de acompanhamento da
administração pública, tanto no enfrentamento dos problemas existentes, quanto
na proposição de mudanças.
Neste sentido, Benevolo (1981, p. 9), ao estudar o urbanismo, diz
que a "técnica urbanística se encontra normalmente atrasada relativamente aos
acontecimentos que deveria controlar e conserva o caráter de um remédio
aplicado a posteriori".
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Nos últimos dois séculos, a disciplina urbanística dilatou sempre
mais o seu campo de interesse, passando da simples regulamentação das partes
da construção ao território como um todo, compreendendo seus aspectos
funcionais, formais, econômicos, de desenvolvimento e de controle (Rossi, 1995,
p.635).
Realmente,

no

Brasil,

leis

visando

o

conforto

ambiental

decorrentes dos novos requisitos higiênicos, conforme Lemos (1986, p.59),
começam a surgir a partir da segunda metade do século passado.
Com a evolução do conhecimento sobre os processos de
antropização do ambiente natural, a técnica urbanística também foi evoluindo,
engajada nas transformações da sociedade, buscando sempre novas abordagens
e diretrizes para solucionar, ainda que parcialmente, os conflitos resultantes
destes processos.
Assim, desde a técnica urbanística sanitarista, implementada para
fazer frente às questões de insalubridade ambiental e de doenças epidêmicas, e
ainda mais antigamente desde as cidades-jardim, da reformulação urbana de
Paris por Haussmam, dos planos das grandes avenidas, até hoje ao se falar em
desenvolvimento sustentável, a técnica urbanística tem pretendido responder,
mesmo

tardiamente,

às

questões

urbanas,

conforme

a

capacidade

e

conhecimentos atinentes a seu tempo.
Os estudos de urbanismo, ao buscarem compreender a cidade
para melhorá-la, analisam-na sob os diversos enfoques específicos. Todos eles
constituem o urbanismo. Como definem Brunn & Willians (1993), ao discutir sobre
as cidades do mundo, o processo de urbanização resulta, ao final, no urbanismo,
"um conceito amplo que geralmente se refere a todos os aspectos - político,
econômico, social, etc. - do modo de vida urbano".
Neste sentido, é importante citar Lacaze (1993), que diz que "o
urbanismo não é uma ciência nem uma técnica, e não se reduz à arte do desenho
das formas urbanas", e que para sua "análise teórica deve-se aceitar estudá-lo
como um sistema particular de decisão o que significa portanto estudar por que e
como os poderes públicos mobilizam as competências compreendidas nesse
campo profissional para gerir certos tipos de problemas urbanos".
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E ainda que "pode-se notar de imediato que não serão abordados
todos os problemas da cidade, mas apenas aqueles para os quais parece
pertinente executar uma transformação do espaço, nem sempre sendo o limite
correspondente, aliás, fácil de precisar."
É importante, assim, compreender o que é a cidade.
Segundo Goitia (1989), “a cidade é uma determinada organização
funcional que se cristaliza em estruturas materiais” (p.13), por isso, historicamente,
pode-se falar em três tipos fundamentais de cidade : a clássica latina da vida civil,
a anglo-saxônica da vida doméstica e a islâmica da vida reclusa religiosa.
A cidade clássica, originada da polis grega e posteriormente da
civitas romana, caracteriza-se pela intensa vida de relações no espaço público, a
ágora, considerada o habitat do cidadão.
Este espaço é delimitado claramente pelas fachadas dos prédios
privados que compõem a cena das reuniões, da política, do desenvolvimento da
vida citadina que permite o exercício da cidadania, e que acabam por segregar a
cidade do campo.
A cidade anglo-saxônica, ou melhor, a town (do inglês antigo tun e
do teutônico tunóz, que significam recinto fechado ou parte do campo que
corresponde a uma casa), ao contrário tem como habitat a casa, defendida por
tetos e paredes, não sendo, por isso, necessária sua segregação do campo, que é
isolador, uma vez que já é fortemente íntima. Além de não ser caracterizada por
aglomerados.
Entre estes dois tipos de cidade, porém não se referenciando a
esta bipolaridade, está a cidade islâmica, na qual o interior da casa é um santuário
– conforme conceitua a religião que lhe dá nome3.
Porém, como ao muçulmano não é possível permanecer muito
tempo no “cárcere” (ibidem, p.11), sua vida reparte-se entre o harém e a vida de
relações, que ocorre apenas no mercado ou bazar, único local de burburinho, não
havendo, portanto, domínio nem de uma como de outra.
3

“O interior da tua casa – disse Maomé – é um santuário : os que o violam chamando-te quando estás lá
dentro, faltam ao respeito que devem ao intérprete do céu. Devem esperar que saias dali : exige-o a decência.”
– Cap. XLIX do Corão, vers. 4 e 5. in Goitia, 1989, p.11.
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Esta característica confere à cidade um desenho peculiar. Já que
a casa é concebida como um recinto hermeticamente fechado ao exterior e
disfarçado, não há fachadas e tudo é imbricado e revolvido como uma
camuflagem, com ruelas tortuosas, cheias de cotovelos e corredores.
Assim é que o pátio interno surge ou como organizador da vida
interna doméstica, onde se pode desfrutar do ar livre em um espaço estritamente
privado, ou como propiciador de encontro para meditação religiosa na mesquita.
Estas idéias conceituais podem dar uma visão de como a
organização nas cidades ocorreu.
Egli 4, citado por Goitia, diz que os elementos constituintes da
cidade são : a casa, a rua, a praça, os edifícios públicos e os limites que definem
sua localização espacial, estando a idéia essencial da cidade implícita na idéia de
sua casa (ibidem, p.13) enquanto gerador de uma organização.
Na cidade ocidental, derivada dos pensamentos latino e anlosaxão, a organização se deu a partir da rua, previamente traçada, com ou sem
plano, vindo após, as casas ocupando seus lugares. Na cidade muçulmana a casa
prevaleceu e a rua foi se acomodando entre os recôncavos, daí sua tortuosidade.
Estas organizações, enfim, traduzem a organização social dos
povos, pois nas cidades clássica e anglo-saxônica, que originavam as cidades
moderna e contemporânea ocidentais – a rua é o elemento ordenador, a lei geral
acima do aspecto individual, o que é oposto à inexistência de obrigações ou
deveres da sociedade muçulmana voltada a poderes extraterrenos (ibidem, p. 14).
Entretanto, não é só a organização que define uma cidade, ou
ainda o caráter dado à vida pública, intenso ou reservado. Nem tampouco a
extensão ou o tamanho.
Acima do paradigma do lugar da cidade clássica, a cidade deve
possuir, segundo Spengler (apud. Goitia, 1989, p.15), a alma que nasce alicerçada
na espiritualidade geral da cultura de um povoado.
E como a cidade não é independente das etapas por que passou
em sua evolução, mas sim é uma atualização dessas etapas e a sua projeção em

4

Egli, Ernest. Climate and two districts, consequences and demands, Zurique, 1951. apud Goitia.
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direção ao futuro, Goitia coloca a questão das cidades contemporâneas sem alma,
desintegradas, caóticas, a quem falta uma figura identificadora própria. As cidades
sem alma coincidem com o surgimento das cidades industriais, exemplificadas
pelo autor nas aglomerações norte-americanas5.
Até muito recentemente, o urbanismo foi entendido como um
campo do conhecimento ou disciplina em que o desenho da cidade, sua forma e o
planejamento eram compreendidos como uma única idéia, conjunta, de tal forma
agregados que quando se fala em sua história, entende-se o desenho urbano, a
forma – o modelo – como o planejamento urbano em si, como o próprio
mecanismo de controle.

5

O autor diz ser um esforço difícil outorgar-lhes o título honroso de ’cidade’ (p.17).
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2.2. HISTÓRIA DO URBANISMO
A história do urbanismo eminentemente ocidental, à exceção das
cidades antigas, brevemente discutida a seguir, pode dar uma idéia panorâmica
do amplo conceito que lhe é pertinente, chegando até os dias atuais.
O enfoque na história ocidental dá-se em razão de ser o tipo de
civilização a que pertencem as cidades brasileiras e no caso, Valinhos.
Ela é dividida em três partes, conforme a semelhança dos ideários
pertinentes a cada época : a cidade antiga, a moderna e a contemporânea.

2.2.1. A CIDADE ANTIGA
As primeiras civilizações urbanas - Suméria na Mesopotâmia,
Egípcia no Vale do Nilo, da cultura de Harappa no Vale do Indo, Shang no rio
Amarelo, Asteca e Maia na Mesoamérica e Inca no Peru, surgiram, segundo
Morris (1985, p. 17), entre 3500 a 3000 a.C. nas comunidades agrícolas, muitas
das quais altamente organizadas, a partir do momento em que houve excedente
na produção de alimentos, registrando-se assim a revolução urbana.
Esta teoria contraria a tese de Jane Jacobs de que a agricultura é
que nasceu da cidade 6.
Sobre estes entendimentos contrários, Chabot (1972, p. 151) vem
estabelecer que “nos velhos países da Europa ocidental, a vida urbana se inseriu
na vida rural, obtendo desta seus meios de subsistência, e ao contrário, nos
países novos, as antigas colônias, primeiramente se criaram as cidades”.
Nos vales inundáveis dos rios Tigre e Eufrates, algumas
comunidades aumentaram de tamanho e alteraram suas estruturas, culminando
nas cidades-estado sumérias.
Ur é um exemplo dessas cidades, caracterizando-se por um amplo
processo evolutivo natural, não planejado, denominado crescimento orgânico
(Figura 1).

6

Jacobs, Jane (Economy of cities, 1969) citada por Morris (1985).
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Este crescimento é a tendência, segundo Morris (1985, p.221),
mais geral e recorrente das fundações e sedimentações dos assentamentos
urbanos ao longo da história.
Mumford (1998, p. 588) acentua que o crescimento orgânico tem
uma finalidade, tem como meta limitar-se a si mesmo : “todos os organismos têm
controles internos que servem para coordenar a razão e limitar o crescimento”.

FIGURA 1 – PLANTA DA
CIDADE DE UR.
Fonte : Morris, 1985

Uma outra tendência é a do método de planificação de um lugar
escolhido para implantação de uma cidade, cuja base geralmente é uma retícula
retilínea. Há que se considerar que um plano urbano “implica num controle
político, autocrático ou democrático, para assegurar que os habitantes se adaptem
as suas especificações” (Morris, 1985, p.28).
O crescimento orgânico produziu paisagens de variedade
pitoresca, como, por exemplo, a cidade medieval, a ser discutida mais a frente.
No Egito, talvez por razões relativas à religião própria, muitas
cidades desapareceram, ou melhor, não foram reconstruídas, quando eram
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abandonadas pelo novo faraó 7, o que fez com que seja difícil encontrá-las nas
escavações arqueológicas.
Entretanto, das poucas cidades encontradas, sabe-se que
provinham de crescimento orgânico, havendo, porém em Tel-el-Amarna e em
Kahun, porções do território que foram planejadas.
Estas porções destinavam-se a prover alojamentos para a
população de trabalhadores da construção das pirâmides.
Já as cidades da cultura de Harappa, na Índia, apresentam-se
com implantação planejada, havendo nelas, como afirma Morris (idem, p.31), uma
“notável consistência da forma urbana”, sendo consideradas inclusive como as
origens do planejamento urbano (Figura 2).

FIGURA 2 - HARAPPA
Fonte: Morris, 1985.

Estas cidades se caracterizavam pela existência de dois grandes
blocos: uma cidadezinha imponente no alto (Figura 3), configurando o núcleo
urbano principal, separada da cidade baixa, cujo traçado era em retícula no
sentido N-S abrigando a população operária e depósitos para armazenamento de
gêneros alimentícios excedentes (Figuras 4 e 5).
Mohenjo-daro é uma destas civilizações, a melhor documentada,
sobre a qual se conhece uma série de edifícios públicos, destinados a fins cívicos
e religiosos, tais como, oficinas administrativas, uma assembléia, um balneário
com piscina rodeada por pórticos e salas em vários pavimentos.
7

Os faraós, independentemente das cidades existentes, escolhiam os lugares de suas tumbas e era ao redor
destes que a população passava a se fixar, re-fundando suas próprias cidades.
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FIGURA 3 –
MOHENJO-DARO

FIGURA 4 –
MOHENJO-DARO

FIGURA 5 –
MOHENJO-DARO

Fonte : Morris, 1985

Além

disso,

foi

identificado

o

uso

de

betume

como

impermeabilizante, a existência de habitações com banheiro e uma rede de
esgotos subterrânea sob as vias pavimentadas, inclusive com conexões através
de poços de registro.
Wheller citado por Morris (idem, p. 31) diz que as instalações
sanitárias de Mohenjo-daro são “um reflexo do considerável nível de vida
associado a uma supervisão comunal zelosa de suas funções”.
As cidades gregas – polis ou cidade-estado, em razão do espírito
colonizador dos helenos nos séc. VI e V a.C. e das muitas reconstruções
decorrentes de invasões e guerras e sob a teoria racional de Hipódamo (Goitia,
1989, p.49), surgiram ou foram reconstruídas na forma de retícula, destacando-se
Mileto e Priene (Figuras 6 e 7).
Um aspecto muito interessante da civilização grega é o fato de
que esta teoria hipodâmica surgiu no bojo do processo de colonização liderado por
Atenas e Esparta cuja finalidade era, segundo Morris (idem, p. 41), “aliviar o
excesso de população da cidade-mãe (metrópole)”.
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FIGURA 6 – MILETO

FIGURA 7 - PRIENE

Fonte: Morris, 1985.

Fonte: Morris, 1985.

Suas diretrizes planificadas propunham uma composição espacial
cujo primado era a vida civil : a acrópole (no ponto mais alto) enquanto lugar da
espiritualidade, a agora rodeada pelos prédios civis públicos e pela construção em
pórticos para comércio como espaço da integração social, dos debates
democráticos, e ao redor destes os bairros residenciais, o teatro, o estádio. Mais
além os campos e aldeias de comunidades agrícolas (Figura 8).

FIGURA 8 - ATENAS
Fonte : Morris, 1985.
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Apesar do planejamento urbano sistemático, Morris (idem, p. 55)
esclarece que a abordagem grega foi essencialmente prática, pois a regularidade
e as relações formais entre os edifícios nunca foi resultado de normas
acadêmicas.
Entretanto, o autor considera que as cidades gregas apresentamse sem paralelo ou aperfeiçoamento no urbanismo moderno (ibidem, p. 35).
As cidades romanas surgiram a partir do crescimento gradual
ininterrupto de Roma, até atingir o status de império, através do desenvolvimento
das antigas aldeias ou povoados indígenas, da consolidação dos antigos
acampamentos militares ou da ampliação de algumas propriedades rústicas dos
imperadores.
Apesar dos vários tipos de cidades, conseqüentes da evolução
histórica, dos determinantes do solo, clima e características locais 8, as cidades do
Império Romano foram herdeiras das gregas, destacando-se as redes de esgotos,
os aquedutos, a água corrente, os balneários, edifícios em vários pavimentos,
serviços de incêndio e mercados.
Muitas

se

desenvolveram

dando

continuidade

à

tradição

hipodâmica ou provindo dos antigos acampamentos militares, como Leão e
Timgad (Numíbia) e caracterizavam-se por um governo autônomo e vida política
local, sob uma monarquia imperial, que obrigava, dentre outros, ao pagamento de
impostos ao rei.
Porém, diferentemente da cidade grega, a romana apresenta-se
com um traçado em retícula árido, cujo “sentido prático e organizador domina
qualquer outro imperativo espiritual ou estético” (Goitia, 1989, p.58).
Os planos das cidades eram simples, de perímetro quadrado ou
retangular, com duas ruas principais em cruz - decumanos e cardos; em uma das
esquinas situava-se a zona do fórum (figura 9), o equivalente a agora grega,
rodeado por um pátio em colunata, com um edifício para reuniões, o templo maior,

8

Destacam-se como cidades do tipo comerciais/industriais, Roma e Alexandria, do tipo caravaneiras, Palmira,
e do tipo capitais provinciais, Verno, Mileto e Córdoba.

18

o teatro e os balneários públicos. O anfiteatro localizava-se fora do centro pelo fato
de necessitar de declive para os assentos.

FIGURA 9 – FÓRUM ROMANO
Fonte: Morris, 1985.

A colonização romana estrutura-se de duas formas. A primeira
através da urbanização das aldeias ou núcleos, que eram assentamentos rústicos,
a cuja população se ofereciam vantagens para participar da cultura urbana e das
perspectivas comerciais. Outra forma de colonização se deu através de novas
fundações decorrentes de motivos políticos ou econômicos, cuja população
provinha de Roma.
Um aspecto peculiar desta cultura é que as cidades imperiais mais
importantes estavam ligadas diretamente por um eficiente sistema de estradas
principais que facilitava as comunicações militares estratégicas e comerciais. As
cidades de menor importância se uniam a esta rede através de estradas
secundárias.
Entretanto, a exceção marcante ao planejamento da época fica
por conta de Roma, que no século II d.C. tem a população estimada em 1.200.000
habitantes e cujo crescimento foi orgânico e caótico.
Como Roma foi a cidade a partir de onde se governou o mundo
antigo durante tantos séculos, é possível compreender a atração que ela
representava como urbanidade, centro das relações e do poder.
Contribuíram para que o crescimento ocorresse organicamente os
aquedutos suspensos que se impunham como obstáculos ao crescimento urbano,
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além da imensa rede de esgotos que freou a renovação urbana em grande escala
(Morris, 1985, p. 62).
O centro da cidade, em princípio, tinha um uso multifuncional,
abrigando desde atividades mercantis e públicas até manifestações políticas.
Porém, com o crescimento populacional, a zona do forum, que no século I a.C.
estava extremamente congestionada, passou por um processo de ampliação e
remodelação urbanística que durou 150 anos, para ao final apresentar-se com
grandes templos e construções, representando a grandeza do Império Romano
(ibidem, p. 70).
Inicialmente, a provisão de água originava-se do rio Tibre até o
século IV a.C., quando então o volume das águas servidas nele despejadas
contaminou-o a um nível totalmente inaceitável para o consumo, fazendo com
que as águas potáveis tivessem que ser trazidas de fora. Daí a construção do
sistema de aquedutos e depósitos, que atingiu a extensão de 500 km, fornecendo
527 l/pessoa dia9.
Roma foi essencialmente uma cidade igualitária sob o aspecto
espacial, pois exceto os palácios dos imperadores e os bairros operários isolados,
não havia diferenças entre as construções de ricos e pobres, nem isolamento de
bairros em função de diferenças sociais.
Porém, socialmente, o governo fornecia subsídio financeiro à
população10 como forma de manter o poderio imperial, sem inssurreição das
massas, além de criar espaços para o ócio como o circus maximus, o coliseu, os
teatros e as casas de banho.
A famosa crítica feita por Juvenal (apud Morris) de que o povo só
queria "pão e circo" é referente exatamente a este período.
Por volta do ano 300, o império romano ficou com grandes
problemas: diminuição da prosperidade e da população, aumento contínuo da

9

“Durante o Império, a ‘licença urbanística’ para a construção de novos balneários destinados a uso público
era concedida unicamente se o solicitante pudesse provar que havia tomado as medidas oportunas que
garantissem o abastecimento de água.” (ibidem, p.63)
10
No século II d.C., 175.000 pessoas recebiam assistência pública da cidade e estima-se que 1/3 ou ½ da
população vivesse de caridade (ibidem, p. 72)
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pressão dos bárbaros ao longo da fronteiras ocidentais, além do problema em si
que Roma representava como enorme carga econômica.
Com a lenta queda do Império Romano, enquanto organização
política e institucional, a população disseminou-se pela área rural, inclusive com o
desaparecimento de algumas cidades e abandono de outras.
Segundo Morris (1985, p. 100), as cidades não se desestruturam
de vez, mas com as invasões bárbaras, o clima de instabilidade e os saques, o
comércio aos poucos foi cedendo e a vida urbana declinou, até o momento em
que o século IX foi considerado como a idade de ouro da economia doméstica
fechada, pois cada domínio passou a se auto-suprir.
No século XI, a sociedade européia começa, então, a se organizar
sobre uma base agrária e feudal através da concessão de terras pelo rei aos
senhores feudais, que em troca o apoiavam em caso de guerra.
Assim,

como

está tudo

disperso

pelo

território,

não

há

concentração de pessoas, não há debates nem lutas sociais, fica reforçada a
tendência de vassalismo.
A característica das cidades medievais,

cujo desenvolvimento

ocorre principalmente nos séculos XII e XIII, é de pequenas dimensões11, pois que
ela surge com desenvolvimento de grupos específicos: mercantil e artesão,
criando uma sociedade burguesa que se fixou nas rotas de passagens (Goitia,
1989, p.84).
Trata-se de uma cidade de negócios, cuja comercialização de
produtos é sua razão de ser, mais parecida a uma aldeia do que a um aglomerado
superpovoado, tendo inclusive comerciantes ambulantes instalados nas portas das
cidades.
Elas se compõem de muralha, torres e portas, ruas e espaços
afins para circulação, mercado (às vezes dentro de um edifício cercado de outros
estabelecimentos comerciais), igreja com sua praça defronte e a grande massa de
edifícios e os espaços destinados a jardins privados.

11

A Alemanha, nesta época Império germânico, tinha 3.000 cidades, das quais apenas 10 a 15 ultrapassavam
10.000 habitantes (Goitia, 1989, p. 83).
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O transporte de mercadorias era feito através de animais de
carga. Os deslocamentos se davam geralmente a pé, sendo que somente no final
da Idade Média o tráfego de veículos adquiriu proporções significativas.
Apesar dos poucos estudos existentes, Morris considera que as
cidades já começavam a atentar para seu sentido estético formal, destacando-se
alguns casos de cidades italianas12, como presságio da chegada do renascimento,
que traria quatro séculos de desenho urbano mais disciplinado (ibidem, p.111).
O autor considera que as cidades da Idade Média surgiram de
duas formas: através do crescimento orgânico, seja das aldeias, das cidades de
origem romana abandonadas ou dos burgos (construções fortificadas para defesa)
ou de cidades planejadas, sejam as bastides ou de “planta nova”13.
As cidades medievais de crescimento orgânico, que são a maioria,
somente se constituiriam, segundo Hofer (apud Morris, p.119), quando da
interrelação de seis fatores - ocorrendo de forma simultânea e com um nível de
desenvolvimento similar: "sua estrutura econômica (mercado, artesanato e
comércio), sua estruturação social (artesãos , comerciantes, clérigos, aristocratas),
sua estrutura física (traçado urbano, edifícios públicos, fortificações), sua
personalidade

legal

(constituição,

organismos

legais,

circunscrições

administrativas), sua situação geográfica (comunicações terrestres e fluviais,
pontes, postos de parada, postos de reabastecimento) e sua vitalidade política".
Morris

acrescenta que, quando a atividade comercial estava

fortemente arraigada e havia um clima econômico favorável, os outros fatores se
davam de forma conseqüente.
Já as cidades novas nasciam com o status de urbanas.
As bastides – francesa, inglesa e galesa - eram comunidades
agrícolas protegidas por muralhas associadas a um caráter de guarnição militar
fortificada, estabelecida sobre um sistema reticular de subdivisão retilínea (Figuras
10 e 11).
12

No século XIII, a cidade de Bolonha teria contratado uma série de arquitetos para supervisionar suas obras
e edifícios públicos. Em Siena, após a conclusão do Ajuntamento em 1310, decretou-se que os demais
edifícios da cidade deveriam ter janelas similares.
13
Goitia (1989, p.91-93) utiliza-se de outra classificação com base na tipologia formal das cidades : lineares,
em cruz, em esquadria, nucleares, binucleares, espinha de peixe, acrópolis ou radioconcêntricas.
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Sua ocupação ocorreu através da doação de um terreno urbano
edificável para se estabelecer dentro da cidade e mais uma terra cultivável ao
redor vinculadas ao status de homem livre que se adquiria. Em troca, exigia-se a
prestação de serviço militar em tempo parcial.

FIGURA 10 – EXEMPLOS DE
BASTIDES FRANCESAS
Fonte: Morris, 1985.

FIGURA 11 –
BASTIDE
INGLESA
Fonte: Morris, 1985.

Finalmente as cidades de planta nova (ex novo) surgiram de
motivações comerciais e estratégicas políticas ou militares com localização em
rotas comerciais ou navegáveis.
As cidades do Renascimento são, segundo Goitia, uma criação
mais intelectual que real, pois as cidades já se tinham estabelecido na Idade
Média e muito poucas foram implantadas ex novo, como Palma Nova (Figura 12)
na então República Veneziana ou Grammichele e Avola na Sicília.
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FIGURA 12 – CIDADE DE PALMANOVA
Fonte : Moris, 1985.

O autor enfatiza que as intervenções realmente significativas são
as praças de arquitetura espetacular e ordenada, delimitada por ruas e
composições edificadas de nível estético superior, como em Vigevano ou a Praça
de São Marcos em Veneza (Figura 13) ou do Campidoglio em Roma (Figura 14).

FIGURA 13 – PRAÇA DE SÃO MARCOS, VENEZA
Fonte: Morris, 1985.
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FIGURA 14 – PRAÇA DO CAMPIDOGLIO, ROMA
Fonte: Morris, 1985.

Morris, de forma mais completa, estabelece 5 amplos campos do
urbanismo deste período:
-

planos para sistemas de fortificação contra ataques de povos inimigos, fazendo
a cidade crescer dentro de cinturões fortificados, verticalizando-se;

-

criação de novos espaços públicos com ruas a eles conectadas;

-

reestruturação de cidades existentes através da abertura de rede de ruas
comerciais principais, gerando processos de urbanização;

-

anexação de novos bairros residenciais;

-

traçado de cidades novas.
O modelo da cidade ideal fundamenta-se na cidade de planta

octogonal de Vitruvio, para proteção contra os ventos através da dissipação
destes nos ângulos. Sua planta interna é tanto radioconcêntrica como reticulada
(Figura 15).
Outro “desenhador urbano”14, que se destaca é Alberti que, em
antecipação ao princípio moderno de hierarquia de vias, define que as principais
devem ser retas, largas e com todos os edifícios da mesma altura. As vias
secundárias podem ser curvas para que se possa ver novas formas de edifícios.

14

Denominação dada por Morris (idem, p. 108) para os urbanistas do período que desenharam modelos de
cidades ideais.
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FIGURA 15 – MODELO DA
CIDADE IDEAL DE VITRUVIO
Fonte: Morris, 1985.

A arquitetura retoma o interesse pelas formas clássicas de Roma
e da Grécia e os componentes do planejamento renascentista são:
-

a rua principal retilínea para facilitar a mobilidade na cidade, tendo ao final
obeliscos ou esculturas para realçar o contraste entre a singularidade privada e
a magnificência pública, como Champs Elysées em Paris e avenida Unter den
Linden em Berlin,

-

os bairros residenciais baseados em traçado reticular buscando uma igualdade
da divisão do solo e mantendo o ideal estético de uniformidade15,

-

os recintos estéticos e simbólicos de uma estátua ou monumento ou como
pátio frontal de um edifício importante, religioso ou civil, ou compondo a praça
do mercado e de edifícios comerciais a ele circundantes.
Os maiores expoentes do Renascimento das praças e boulevares

são Paris e Londres.
Se as cidades ideais renascentistas baseavam-se na harmonia
geométrica, a cidade barroca16 é criada como obra de arte da percepção visual
imediata.

15

Quando acidentes naturais exigiam, os traçados adaptavam-se a conformação geomorfológica do terreno,
como em Mayfair em Londres e em Bloomsbury.
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É assim que surgem os eixos interligando as praças monumentais
de

arquitetura

neoclássica,

que

funcionam

como

quadro,

onde

são

estrategicamente colocadas as estátuas dos reis.
É na criação das praças que se aperfeiçoa o sentido público da
cidade e onde se conjugam, segundo Goitia (1989, p.143), a “preocupação da
magnificência própria do urbanismo barroco e o desejo de exaltar a monarquia
centralista, vértice de todo o sistema político preponderante”.
Já Morris (1985, p.178) estabelece de outro modo a diferença
entre o urbanismo renascentista e o urbanismo barroco baseando-se nos aspectos
da dinâmica dos deslocamentos e da percepção emocional.
No Renascimento, o espaço é limitado e está em repouso,
gerando uma sensação de sossegado equilíbrio e calma17. No Barroco, há a ilusão
de que o espaço é infinito, pelo uso da perspectiva, o que, entretanto, gera um
impacto instantâneo e não duradouro, causando em seguida um sentimento de
desolação frente a tão vastos espaços.
O autor acrescenta que o barroco “é o único com especial
relevância para a história da forma urbana” (1989, p.175) já que é ele que almeja e
realiza dar forma artística ao espaço urbano.
Goitia confirma esta compreensão ao dizer que “o barroco forma,
ordena o mundo como panorama. É por esta simples razão que devia descobrir o
urbanismo como arte” (idem, p. 136).
Lavedan (1959, p.33-34), ao explanar sobre a história do
urbanismo, atribui o termo ‘clássico’ ao urbanismo barroco, já que além dos
espaços públicos e dos edifícios tradicionais – igreja, palácio – dá-se forma
também aos hospitais, hospícios, bairros inteiros ou conjuntos de habitações,
alamedas, centros de ensino, instituições de cultura, pontes e manufaturas, num
ordenamento unitário.
A França é o grande destaque do urbanismo barroco : são praças,
avenidas, edifícios de arquitetura neoclássica estritamente uniformizados, que vão
16

Morris (1989) define o período Barroco como o compreendido entre 1600 a 1765, entretanto considera as
fases da arquitetura Primeiro Renascimento (1420-1500), Renascimento Tardio (1500-1600), Barroco e
Rococó ou Neoclássico (1750-1900) todas como O Urbanismo Renascentista.
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se cosntituir no “melhor exemplo da opulenta cidade burguesa do século XIX, da
Cidade-Luz” (Goitia, 1985, p.152).

2.2.2 A CIDADE MODERNA
Com a revolução industrial, o urbanismo tomou nova forma, pois
nos dois últimos séculos a população mundial aumentou prodigiosamente.
Harouel (1990, p.101-102) argumenta que a população mundial
quadruplica após 1850 enquanto que a população urbana multiplica-se por 10.
E ainda que no início do século XIX, todas as nações do mundo
têm 80% de sua população economicamente ativa (p.e.a.) no setor primário agricultura. Atualmente nos países desenvolvidos, 5 a 10% da p.e.a. é agricultora,
enquanto que nos países em desenvolvimento, o setor primário permanece
significativamente mais importante.
A cidade da era industrial, designada moderna, inicialmente
consolida-se de duas formas: através do surgimento de novas cidades planejadas
e projetadas, geralmente nos países novos como Estados Unidos, Canadá ,
Argentina, ou com o crescimento das cidades existentes.
São muitas as motivações para o surgimento das novas cidades.
A maior parte delas é fundada para servir como capitais de países - Ottawa e
Pretória no século XIX, Nova Delhi, Ankara e Brasília no século XX - ou de
estados federados - Madison, Belo Horizonte, La Plata no século XIX, Goiânia e
Chandigard no século XX.
Outras são as aglomerações nascidas do progresso industrial e da
extração mineral - São Francisco, Denver, Johanesburgo, Duluth, Magnitogorsk,
Oklahoma City, Mourenx.
Há também as que foram criadas em razão de vias de
comunicação marítima, como os portos de Singapura, Melbourne e Port-Saïd, ou
terrestre como Chicago, Seattle, Vancouver, Vladivostok associadas às estradas
de ferro.

17

O melhor exemplo é a Praça Anunziata em Florença.
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São criadas também cidades de turismo como Paris-Plage, Le
Touquet, Miami e Palm Beach.
Há ainda o surgimento de portos militares, tais como Mourmansk
e Molotovsk e excepcionalmente criações de caráter religioso, como Salt Lake City
criada pelos mórmons.
Além disso, surgem as cidades-satélite que foram criadas com o
objetivo de frear o crescimento excessivo de algumas cidades muito grandes, tais
como Londres e Paris.
Paralelamente, surgem os utopistas e reformadores concebendo
projetos de cidades ideais que servirão de base para algumas aglomerações que
vários industriais fizeram para seus funcionários, nos séculos XIX e XX.
Quanto às cidades existentes na Europa, em razão do intenso
incremento demográfico, seu crescimento já no século XIX ocorre através da
abertura de vias, sejam largas artérias retilíneas numa estrutura urbana
consolidada, como em Paris, Roma, Amsterdã, Barcelona, Madri, sejam traçados
mais leves, respeitando o relevo e os monumentos, como em Londres e
Estrasburgo, além da ringstrasse de Viena, o boulevar que substituiu as muralhas.
A partir de 1853, o prefeito Haussmann inicia em Paris uma série
de obras, abrindo suas famosas avenidas radiais herdeiras do barroco, que, além
do aspecto estético sempre culminando em edifícios e valorizando os
monumentos colocando-os nos eixos das perspectivas, tinham o objetivo de “fazer
desaparecer a imagem da cidade antiga velha e insalubre“ (Harouel, 1990, p.113).
Além disso, mas não secundariamente, foram “comunicações vitais numa
aglomeração que começava a crescer desmesuradamente18.
Além disso, foi em Paris que, no lugar das muralhas fortificadas,
surgiram os boulevards, avenidas ladeadas por ávores.
Estas grandes vias de Haussmann impuseram a toda Paris uma
mesma imagem de capital moderna, de caráter uniforme das fachadas,
dissimulando, segundo Harouel, a realidade social das áreas por onde passava,

18

Além disso, Goitia (1989, p151) destaca que outro objetivo dessas avenidas era de natureza policial : poder
chegar rapidamente com a respectiva força nos locais onde houvessem motins ou distúrbios.
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pretendendo uma ilusão de perfeita homogeneidade do espaço urbano” (1990,
p.113).
Entretanto, é nessa Paris que se verifica uma nova tendência
européia: a de expulsão da população modesta para os subúrbios.
Contrariamente, nos Estados Unidos, verifica-se a tendência de
proletarização do centro, pois quem vai para o subúrbio é a classe rica burguesa
(ibidem, p.106).
Quanto aos traçados urbanos, segundo Harouel (1990, p.108), no
século XIX, quando se trata de planejar a criação ou expansão de uma cidade,
tanto em Nova Iorque, Saigon, Adelaide, La Plata, Barcelona ou Patras a solução
formal é a quadrícula, surgindo às vezes uma diagonal para romper a monotonia
das ruas.
Entretanto, encontram-se também alguns traçados em forma de
estrela como o de Detroit, porém, logo abandonado em favor de uma trama
quadriculada, e o de Cabourg ou compondo a cidade linear utilizada nos acessos
a Madri em 1894 e pelos urbanistas soviéticos, encontrada especialmente em
Stalingrado.
Já no século XX, os traçados são mais leves e funcionais,
planejando-se a cidade através de um zoneamento estratificado de usos. Este
zoneamento caracteriza o urbanismo funcional que deve buscar o equilíbrio das
funções humanas fundamentais - habitar, trabalhar, recrear e circular - é o espírito
do planejamento territorial pregado pela Carta de Atenas, de 193319 e tem em Le
Corbusier o mais emblemático arquiteto.
Um exemplo é o plano de Radburn, de 1930, para um loteamento
residencial nos Estados Unidos. O objetivo de seus autores20 foi dedender a
cidade do automóvel, criando-se cada bairro sob a forma de um superblock
(superquarteirão), grande extensão de terreno cercada por ruas e atravessada por
muitas passagens de pedestres; as residências são implantadas ao longo de vias
19

A Carta de Atenas é o documento elaborado pelo 4º CIAM – Congresso Internacional ed Arquitetura
Moderna. Sergundo Mello (1960, p.1) o espírito da época era de que se precisava “recolocar a arquitetura no
seu plano verdadeiro de servidora da pessoa humana” e que “o urbanismo nõa poderia se submeter às regras
de um esteticismo gratuito e esterilizante”.
20
H. Wright e C. Stein (Harouel, 1990, p.109).
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curtas e sem saída, que penetram somente até uma certa profundidade. Em seus
centros, encontram-se grandes jardins.
Quanto ao equipamentos urbanos, além da muito significativa
ampliação das redes de abastecimento de água e de coleta de esgotos, no século
XIX, surgem no século XX a iluminação pública a gás e posteriormente a
eletricidade, estações, ônibus, bondes, estradas de ferro, aeroportos, autoestradas, além de se continuar construindo teatros, hospitais, mercados cobertos,
bibliotecas, museus.
Sobre o urbanismo gerado na era industrial, Choay (1979)

ao

analisá-lo e fazer uma antologia sobre o pensamento urbanístico, propõe uma
divisão interessante em pré-urbanismo e urbanismo.
Como primeira resposta à revolução industrial, ao extremo
incremento populacional das cidades no século XIX, as manifestações – no campo
da teoria - constituem o pré-urbanismo.
Este processo que, antes de mais nada pretende estabelecer
modelos para a cidade, entendendo-a como um objeto reprodutível - igualmente
aos produtos industrializados - integra-se por duas principais correntes
ideológicas: a progressista e a culturalista.
A corrente progressista propunha um espaço amplamente aberto,
rompido por vazios e verdes, atendendo às exigências higienistas, criando um
novo modelo que é a de cidade-campo. Além disso, argumentava que a
localização das diversas funções humanas deveria ocorrer em locais distintos,
visualmente identificáveis para, segundo Fourier (apud Choay, idem, p. 9),
"vermos brotar o princípio de todo progresso social".
Harouel (1990, p. 115-117) esclarece que, nesses modelos
utópicos, a ciência devia permitir a definição exata de um modelo urbano perfeito
que conviesse a todo o grupo humano formado por indivíduos padrão.
Esta teoria tinha como elemento formal do espaço a geometria
natural, marcada pela austeridade e pela recusa a qualquer herança artística.
É neste sentido progressista que Fourier propõe substituir a
cidade pelo falanstério, uma grande construção vertical que abrigaria 1600
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pessoas, e Owen, o reagrupamento de 1200 pessoas em conjuntos habitacionais
explorando um domínio agrícola.
Já a segunda corrente, a Culturalista, tem em Ruskin, William
Morris e Ebenezer Howard seus maiores expoentes.
Sua base conceitual é a nostálgica busca pela organicidade, pois
considera-se que só através desta ordem que se podem integrar as sucessivas
heranças da história, considerando-se as peculiaridades do sítio (Choay, idem, p.
13).
Preocupa-se com a estética,

propondo irregularidade

e

assimetria.
Seu modelo é a cidade-jardim de Howard, que segundo Mumford,
propõe uma nova ordem orgânica de crescimento das cidades baseando-se em
descentralização, transporte de massa

e dimensão pré-estabelecida de

população - 32.000 habitantes - rodeadas por um cinturão verde para evitar que o
futuro crescimento ocorresse através de núcleos suburbanos agregados.
O crescimento ocorreria através da implantação de novas cidades
e, para que pudessem existir os equipamentos comuns de maior porte, como
escolas técnicas e universidades, as cidades combinariam seus recursos para
obterem as facilidades que só os números elevados propiciam (Mumford, 1998,
p.562).
Com a evolução da sociedade industrial nos países capitalistas,
no século XX a fase militante socialista, essencialmente teórica, é substituída pelo
urbanismo prático que vai fortalecer e firmar a corrente progressista com muitos
arquitetos racionalistas, destacando-se Le Corbusier, Gropius, Van Eesteren, G.
Rietveld, Mies vand der Rohe, Lúcio Costa e culminando na Carta de Atenas, que
segundo Harouel (idem, p. 119) é o verdadeiro catecismo do urbanismo
progressista.
Duas realizações de prestígio - Brasília de Lúcio Costa e Oscar
Niemeyer e Chandigar de Le Corbusier - compõem-se de "edifícios públicos
gigantescos que dominam imensos espaços vazios" constituindo "uma escultura
urbana de inspiração cubista, à base de volumes geométricos simples" (Harouel,
idem, p. 127), como ilustrado nas Figuras 16 e 17.
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FIGURA 16 – BRASÍLIA
Fonte: Costa, 1999?

O foco de interesse deste urbanismo desloca-se das estruturas
econômicas e sociais para estruturas técnicas e estéticas.
Ele se utiliza de formas universais para o homem em qualquer
lugar21, negando as determinantes topográficas, numa concepção austera e
racional e beleza, desprezando a cidade antiga.
Mantém o ideário do pré-urbanismo progressista de "sol e verde",
abolindo definitivamente a rua - denunciada como anacrônica, barulhenta e
perigosa - ao implantar os volumes construídos longe dos fluxos de circulação, e
instituindo um zoneamento de funções muito rígido, ou seja, um funcionalismo que
Choay sabiamente considera como a criação de locais de limitação.
Harouel

afirma

que

o

modelo

progressista

"acarreta

um

desmembramento da cidade, uma fratura do espaço urbano" (idem, p.121).
De fato a ruptura com a cidade antiga é brutal. "Não reina na
aglomeração progressista um clima realmente urbano" (Choay, idem, p.25).
Porque a modernidade deveria como “ponto de partida, começar suprimindo o
passado”(Portzamparc, 1997, p.36) ou negando-o.

21

Segundo Harouel (1990, p.127), os bairros habitacionais de Brasília não diferem muito dos grandes
conjuntos habitacionais que se encontram nos subúrbios de Paris, quanto de Moscou ou de Singapura.
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FIGURA 17 – BRASÍLIA: edifícios-monumento
Fonte: Costa, 1999?

Por outro lado, o urbanismo culturalista é a continuidade do préurbanismo homônimo, que propõe que o espaço seja imprevisível e diverso,
prevalecendo o conceito cultural da cidade sobre a noção material.
Neste sentido, Camillo Sitte, seu maior representante, defende a
rua como fundamental, pois ela e a praça são as formas diretoras da cidade por
serem locais de passagem e encontro. A diretriz da rua devia, ele afirmava, se dar
de modo a constituir um todo fechado, com impressões limitadas, não podendo o
olhar perder-se no infinito, o que seria devastador, como o era na cidade barroca.
A crítica de Choay (idem, p.29) quanto a este urbanismo
culturalista reside na inadaptação do ideário frente a um presente inquestionável.
Ainda deste mesmo período - início do século XX - data o
surgimento do urbanismo naturalista como oposição à grande cidade industrial,
acusada de alienar o indivíduo no artifício. O homem somente poderia ter-se a si
mesmo se retomasse contato com a natureza.
Por isso, as propostas são de unidades, habitacionais ou
comunitárias, inseridas em meio à natureza, dispersas e interligadas por uma
vasta rede de vias terrestres e aéreas e pelas técnicas avançadas de
comunicação.
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Este urbanismo é próprio dos Estados Unidos e seu grande
mentor é Frank Lloyd Wright.22
Apesar destas três correntes

apresentadas, até meados do

século XX o urbanismo da era industrial que se firma é o racionalismo
progressista, cuja cidade de Brasília é uma, senão a maior das realizações
modernas.

2.2.3 URBANISMO CONTEMPORÂNEO
Com a Revolução Industrial, as possibilidades de aumento de
produção encontraram no crescimento demográfico das cidades o campo fértil
para progredir, tanto pelo fato de a indústria se utilizar da mão-de-obra urbana,
como pela população encontrar mais alternativas a seu antigo modo de vida.
Neste sentido, Benevolo (1981, p. 18), afirma que "a associação
entre indústria e cidade depressa se consolidou: nas novas cidades, que se
desenvolveram fora do sistema tradicional dos burgos e freguesias, empresários e
operários poderiam fugir aos vínculos anacrônicos do sistema corporativo
isabelino; os empresários contavam com uma reserva de mão-de-obra sempre
abundante e substituível, enquanto os operários, se bem que cruelmente
explorados pelos novos patrões, encontravam na cidade uma maior variedade de
escolha e uma possibilidade de reconhecer-se como classe, de se organizarem
em defesa de interesses comuns".
Em razão do contexto da cidade industrial, cuja sociedade é
urbana (Choay, idem, p. 1), e cujo crescimento é extremamente rápido23, não
dispondo as cidades de infra-estrutura suficiente, vários autores situam o
urbanismo atual como oriundo deste processo da era da máquina e/ou de suas
conseqüências, pois é quando ele quer resolver um problema: o do planejamento
da cidade maquinista (ibidem, p. 3).

22

Seu projeto Bradacre city represente a total dissolução das funções urbanas na natureza: são previstas
habitações cercadas por no mínimo dois hectares cada, com as atividades profissionais a elas anexadas ou
agrupadas em pequenos centros isolados.
23
Algumas cidades da Inglaterra, berço da Revolução Industrial, apresentam números espantosos:
Manchester, que em meados do Século XVIII era uma aldeia de 12.000 habitantes, transforma-se em 1800
numa cidade com 95.000, e em 1850 atinge os 400.000 habitantes. Glasgow, entre meados de 1700 e 1800,

35

Dentre eles, pode-se citar Harouel, para quem "o urbanismo tal
como o conhecemos, que se pretende uma ciência dos estabelecimentos
humanos, nasce em decorrência da Revolução Industrial" (1990, p.114) para
reencontrar a “ordem perturbada pelo maquinismo”.
Esta 'ordem perturbada', causada pelo inchaço populacional que
modificou sua distribuição pelo território em razão da nova divisão do trabalho,
substituindo a antiga organização familiar enquanto unidade produtora, demandou
quantidades enormes de habitações dignas.
As novas técnicas produtivas aceleraram o desenvolvimento e
fizeram da concentração populacional a base para a economia de escala.
Porém é neste ponto que se centraliza grande parte da crítica ao
urbanismo moderno.
Choay, em 1965, referindo-se ao urbanismo até então praticado,
afirmava que as criações do urbanismo eram, em toda a parte, assim que
apareciam, contestadas, questionadas. Das superquadras de Brasília aos
quadriláteros de Sarcelles, do fórum de Chandigard ao novo fórum de Boston, das
highways que cortam São Francisco às grandes avenidas que rasgavam Bruxelas,
eram evidentes a mesma insatisfação e a mesma inquietude (idem, p.1).
Portzamparc argumenta que tendo passado o “entusiasmo
construtor e as grandes utopias, veio a inquietude, a prudência a confusão. Uma
incômoda dificuldade em nos situar no nosso tempo histórico que nos impede de
movimentar” (1997, p. 34).
A princípio quer parecer que por mais que se teorizasse,
praticasse, planejasse ou projetasse, o urbanismo no âmbito do planejamento
urbano iria estar correndo atrás da urbanização.
Isto se dá por diversos motivos. Primeiro porque as cidades
atingiram dimensões - em nome do "inequívoco sinal de progresso" (Ferraz, 1999,
p. 243) - em que, ao contrário do modo de produção industrial, surgiram as
deseconomias de grande escala.

passou de 30.000 para 300.000 habitantes (Benevolo, 1981, p.18). Outro dado: em 1800 7% da população
mundial era urbana; em 1950, este número sobe para 13,5% (Mumford, 1998, p.571).
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O urbanismo de Le Corbusier almejava um desenvolvimento
controlado, estimulando o crescimento urbano e econômico, porém eliminando o
desperdício, as irracionalidades, as deseconomias, os erros e os abusos.
Ferraz (1999, p.244-245) corrobora Choay acerca deste assunto:
"pretendeu-se naquele urbanismo, repensar todos os problemas do espaço
humano, qualquer que fosse sua dimensão, que a sociedade moderna devia
enfrentar em face do crescimento populacional; o resultado não foi o controle do
crescimento e desenvolvimento urbanos, mas sim a adição do critério de
desenvolvimento da cidade pela remoção de obstáculos que restringiam o espaço
e a mobilidade urbanos, como o alargamento de ruas, a construção de vias
expressas, túneis, viadutos, transportes de altíssimo potencial, como os metrôs, a
incorporação contínua de novas áreas ao perímetro urbano e os edifícios de
grande capacidade de utilização".
Entretanto,

as

intervenções

modernas,

à

exceção

de

pouquíssimos casos, como Brasília, Chandigar, Belo Horizonte, ocorreram em
tecidos urbanos existentes, constituídos sob a forma de origem clássica.
Assim, a cidade contemporânea ocidental é fruto da história.
Ao manter um arcabouço central antigo, onde a rua com
construções no alinhamento e a praça são elementos de urbanidade, e se
expandir nos moldes modernos, do princípio racionalista e progressista, tanto em
reconstruções parciais de tecidos quanto em ampliações suburbanas ou
periféricas, a cidade, também palco da história, chega aos dias atuais
fragmentada.
Sobre esta dualidade, destaca-se o trabalho conceitual de
Christian de Portzamparc.
O urbanismo que, na cidade antiga apresentava como resolução
formal da apropriação do espaço um modelo que, ainda que variando a cada
civlização, mantinha a cidade compacta, fechada, na cidade moderna vai se
configurar sob a forma de vários modelos, que variaram conforme as correntes
modernas

-

progressista,

culturalista

ou

naturalista

-

destacando-se

racionalismo, do edifício-objeto, isolado, em meio a grandes vazios.

o
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Entretanto, ainda que, em qualquer caso, a solução formal ao
longo da história tenha se dado

através de modelos distintos, ao urbanismo

contemporâneo resta uma “desordem” urbana em razão da fragmentação e da
pluralidade, pois a ruptura que ocorreu na dimensão populacional e seu ritmo de
crescimento foi sentida em todos os aspectos da sociedade e a cidade como
habitat humano obviamente foi irremediavelmente atingida.
Assim, acerca destes dois grandes períodos do urbanismo,
Portzamparc (1997, p.34) propõe a seguinte tendência conceitual: a cidade antiga
da rua que é o vazio por onde se vê, se percorre, se compreende, se planifica é a
da 1ª Era, ilustrada na Figura 18. A do urbanismo moderno racionalista constitui a
2ª Era, ilustrada na Figura 19.

FIGURA 18 – CONCEITO DA 1ª ERA

FIGURA 19 - CONCEITO

DE PORTZAMPARC

DA 2ª ERA, PORTZAMPARC

Fonte: Benfatti, 1997.

Fonte: Benfatti, 1997.

Ao urbanismo contemporâneo ele atribui a missão de costurar
pedaços da 1ª Era com os grandes objetos autônomos e disseminados da 2ª Era,
criando a forma da 3ª Era.
Se a rua da 1ª Era constiuía-se num "caminho entre duas massas
construídas" (ibidem, p.38) e a praça, clareiras recortadas, o sentido da vida
coletiva e comunitária é facilmente compreendida.
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Exatamente ao contrário, a cidade moderna é construída não a
partir dos vazios, mas dos objetos arquiteturais modernos, os cheios, implantados
autonomamente e indiferentes ao entorno.
"Enquanto a cidade da 1ª Era é contida, compacta, fechada como
uma concentração defensiva, uma proteção contra a imensidão, contra o informe,
a cidade da 2ª Era desenvolve o movimento de conquista territorial e
'arrazoamento' do planeta, que é o grande destino do ocidente ". (ibidem, p. 39)
Para tornar o espaço hospitaleiro, ele propõe o conceito de
"quarteirão aberto", com uma arquitetura de cheios e vazios, permeável, que crie
urbanidade no interior, como em seu projeto habitacional Hautes Forms (figura
20), em Paris, porém com pluralidade de soluções.

FIGURA 20 – HAUTES FORMS DE
PORTZAMPARC.
Fonte: Benfatti, 1997.

Portzamparc não propõe um modelo de cidade, mas explicita seu
conceito esclarecendo que talvez seu trabalho fosse diferente no Brasil ou "se
fosse projetar em Brasília, por exemplo, seria outra situação, porque sua herança
é completamente diferente, com outro tipo de planejamento, mais ou menos
clássico, com construções modernas, contemporâneas" (Wolf, 1995, p.56).
Na verdade, seu conceito assemelha-se mais a uma diretriz
metodológica de trabalho:
3ª Era = 1ª Era + 2ª Era + X
onde X = incógnita atual, os dados novos.
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Segundo Benfatti (1997, p. 32), "Portzamparc busca, nos
interstícios da cidade atual, na oposição de heranças contraditórias, novas
estratégias para as transformações requeridas pela cidade contemporânea".
De modo extremamente similar, Nuno Portas defende uma terceira
via para o urbanismo

que deve ser a de trabalhar necessariamente com o

continuum e o descontínuo urbano, já que "nem o paradigma medieval nem o
moderno ajudam a ler a cidade atual, pois mudou-se o sentido de escala, de
velocidade e ambiente" (Moura & Wolf, 1995, p. 20).
Entretanto, sua idéia de urbanismo contemporâneo não se
completa apenas na forma, mas deve se dar através conjugação de intervenções
econômicas, físicas e sociais.
Citando Nobre (1998, p.69), "o discurso mais em voga hoje aposta
na dinamização da urbe, pela reabilitação das áreas degradadas e a valorização
das preexistências consideradas perdidas".
Outro arquiteto extremamente importante para o urbanismo
contemporâneo é Oriol Bohigas que também não formula definições pois,
referindo-se ao modernismo, argumenta que "durante praticamente um século, o
desenho dos espaços urbanos não foi um tema praticado. Tivemos meio século de
presença de falsos urbanistas, que trabalham com planos gerais de ordenação,
quantitativos, mas não formais" (1998, p. 76).
Por isso, Bohigas defende o pragmatismo, já que a inexperiência
dos urbanistas contemporâneos é um problema geral no mundo todo.
Ao falar, por exemplo, sobre o Rio de Janeiro ele defende a tese
de que a cidade deve ser pensada, projetada, construída a partir da identidade
significativa dos espaços públicos. E define : "a cidade não é arquitetura, mas o
espaço entre arquiteturas". (ibidem, p. 77)
Esta é uma conceituação que, apesar de ter como base para a
ação o contexto atual da cidade assim como para Portzamparc e Portas, não
trabalha a arquitetura como componente do urbanismo, o que, entende-se seja um
equívoco, pois o conjunto formado por espaços públicos e privados é que
constitue a cidade.
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Além disso, deve-se mencionar neste trabalho, Cullen, um dos
precursores do urbanismo contemporâneo. A partir de sua crítica acerca do
urbanismo moderno de que se continuava ainda "numa fase primitiva em que o
edifício isolado é por si a totalidade e finalidade do urbanismo" (1983, p. 135), sua
idéia foi devolver à cidade os relacionamentos mais estreitos. Segundo ele, haviase perdido a cidade - antiga - pois a dispersão das construções constituía o que
ele denominou "desurbanismo".
O autor acreditava que "uma das características essenciais de um
aglomerado traduz-se num encontro de pessoas e serviços tendente a gerar um
'calor cívico' " (ibidem, p.137).
Aparte esta sua crítica nostálgica, que ignora as necessidades
advindas da revolução industrial e conseqüentemente o urbanismo moderno, o
que interessa para este estudo é o enfoque específico sobre a paisagem urbana.
Esta se constitui quando da relação espacial entre, ao menos, dois
edifícios próximos, criando um dos inúmeros relacionamentos que a escala da
cidade possibilita. São estas relações entre estes espaços, criadas numa "arte de
relacionamento" cujo objetivo é "a reunião dos elementos que concorrem para a
criação de um ambiente" urbano, que percebidas pelo cidadão, causam emoção
ou interesse, que dão forma a uma cidade (1983?, p.10).
Assim, sua idéia de aliar percepção sensorial e forma é que
simbolizam uma nova diretriz para projetos urbanos e para o planejamento urbano
que evite o caos e a desordem visual, porque tratam de um aspecto específico do
urbanismo que é o design.
Neste sentido e até mais abrangente, Lynch (1999) afirma que
"dar forma visual à cidade é um tipo especial de problema de design, e, de resto,
um problema relativamente recente".
Do exposto até aqui percebe-se a preocupação com a forma da
cidade, num sentido plástico de imageabilidade, com a construção de sua
identidade pela percepção do espaço, pelas possibilidades de
perdidas ou substancialmente alteradas com o urbanismo moderno.

convivência,
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Entretanto, como afirmam Portas e Benevolo acima mencionados,
o contexto urbanístico atual requer intervenções em diversos aspectos da
sociedade.
As discussões contemporâneas sobre o aspecto formal da cidade,
de sua imagem, da paisagem urbana são o ingrediente essencial do urbanismo
em razão da dicotomia, da fragmentação espacial relativa às duas eras da cidade.
Na cidade antiga, a questão do crescimento populacional
apresentava-se dentro de limites conhecidos e esperados, sendo, por exemplo,
pelos gregos do período helênico, resolvida com a colonização através do modelo
hipodâmico.
No modelo de cidade-jardim de Howard, o crescimento deveria
ocorrer com a implantação de novas cidades; no caso de Brasília, com as cidadessatélite.
Ou seja, ao longo da história urbana, o controle de crescimento
das cidades apregoava não o seu aumento, mas a criação de novas cidades
vizinhas baseadas em modelos ideais.
Porém, contemporaneamente, numa fase pós-industrial, da
sedimentação do setor de serviços, face ao dinamismo econômico e à
globalização, as relações humanas no habitat são extremamente complexas e
diversificadas, não admitindo modelos.
Pois

existem

infinitas

situações

urbanas

provenientes

de

diferentes sítios, culturas, história, contextos sociais e econômicos, conduzindo a
uma pluralidade de formas de intervenção e de planejamento para as cidades
também é extremamente diversificada.
As conseqüências da revolução industrial evoluíram até os dias
atuais, sendo assimiladas e melhor digeridas principalmente nos países
desenvolvidos. Entretanto, tanto nestes quanto nos países em desenvolvimento, o
ritmo de crescimento acelerado da urbanização e suas conseqüências produziram
um crescimento insustentável, com graus variados, mas sempre exacerbados nas
metrópoles e regiões metropolitanas
A análise urbanística atual, num contexto de cidade capitalista,
onde impera o livre mercado da terra, que, segundo Gottdiener (1996),
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impossibilita o "planejamento urbano adequado porque permite que especuladores
ajam como atores que decidem o crescimento futuro" e conduz a "uma inabilidade
para o governo de planejar adequadamente que só pode administrar 'ex post' ",
evidentemente deve a eficiência do planejamento urbano à dependência das
relações políticas e sociais.
Por isso, para que haja uma transformação do urbanismo, deve
haver também a transformação social, conforme tão bem afirma Benevolo (1981),
dizendo que a "renovação do urbanismo só pode ser realidade se retomar contato
com as forças políticas que tendem para uma transformação geral análoga da
sociedade".
Brunn & Willians (1993), ao analisar o urbanismo das cidades,
tendem para uma solução de enfoque primordialmente econômico ao afirmar que
"a chave real para a solução dos problemas da América Latina é a assimilação
bem sucedida dos migrantes na economia urbana".
Tal afirmação, entende-se que seja um enfoque parcial, que não
considera os demais aspectos - sociais, psicológicos, ambientais, etc. - que estão
em cena na cidade, considerando, os autores, a migração como fato imutável,
sobre o qual não se questiona a possibilidade de mudança.
Assim, entende-se que realmente uma maior justiça social
depende também do sucesso da urbanística, enquanto técnica do urbanismo, em
seu aspecto de dinâmica física de apropriação do espaço, buscando igualdade,
como também que a transformação da sociedade é evidentemente necessária,
conforme Benevolo (1981), e inerente à evolução.
Além disso, intrinsicamente à discussão da forma da cidade, o
urbanismo contemporâneo deve necessariamente discutir questões de acesso
igualitário à cidade. Pois um parque, uma praça, uma rua são a cidade, que além
de dever ser bela ou ao menos agradável, como forma de fazer o cidadão se
sentir parte integrante, desenvolvendo princípios de cidadania, deve ser de todos.
Como também a água, o tratamento de esgotos e de resíduos, a
energia, a boa circulação, a saúde, a proteção, a recreação são direitos do
cidadão.
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Se já em Mohenjo-daro a “supervisão comunal” era zelosa de
suas funções, toda a tecnologia de que se dipõe deve permitir que o mesmo hoje
ocorra.
Guiducci interroga como é possível ter-se chegado a tanta miséria
humana, poluição, congestionamentos, escassez de moradias e de serviços,
destruição da natureza, depois das propostas e teorias de tantos urbanistas
modernos, ao que Ferraz (1999, p. 245) responde argumentando que os planos
de desenvolvimento urbano não previram os controles seja dos instrumentos
tecnológicos seja da quantidade populacional da cidade.
Esta questão de controle populacional, ou em outras palavras, de
controle da urbanização também é levantada por Brunn & Willians (1993, p.1-2).
Os autores perguntam: "Qual, por exemplo, é o tamanho ótimo de uma cidade?
As cidades, em geral, estão ficando muito grandes para permitir administração
efetiva e

.......Qual será o impacto destes vastos aglomerados urbanos -

megalópolis ou superconurbação - na sociedade humana, no desenvolvimento dos
recursos naturais, na preservação do meio ambiente?"
Ferraz (1999, p. 252) afirma que a quantidade populacional exerce
uma influência preponderante na qualidade da vida urbana; por isso é “necessário
definir sua quantidade máxima ideal", citando que pesquisadores renomados24
recomendam 500 mil habitantes.
Entretanto, Chabot (1972, p.182-183), posiciona-se de forma
técnica mais coerente. Apesar de acreditar que deve existir um limite para a
urbanização, o autor admite não ser possível estabelecer valores, ou melhor, um
limite geral de urbanização ou um grau ótimo de urbanização, já que esta só se
concebe em função da civilização de um país e segundo suas particularidades.
Um outro aspecto a se considerar é que as conseqüências de
suburbanização

em

favelas,

de

degradação

de

recursos

naturais,

de

congestionamentos retratam a insustentabilidade que assola as metrópoles tão
avassaladoramente e se espalhando em ondas para as cidades menores.

24

O autor não cita nomes nem se refere à qualquer bibliografia.
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O acesso desigual aos bens de consumo, em que se inclui a terra,
geram as diversas apropriações do espaço urbano, sem planejamento e sem
análise da capacidade de suporte, demonstrando que os recursos e o ambiente
podem se esgotar, não propiciando a continuação do sistema vital.
Sobre a sustentabilidade, tema em voga, Alberti (1997, p.15)
afirma que “o futuro de planeta depende da forma como as soluções urbanísticas
serão encaminhadas nas próximas décadas“, entendendo a sustentabilidade como
um processo ou condição que “pode ser mantido indefinidamente sem redução
progressiva de seu valor“ (ibidem, p. 16).
A autora observa que, em razão dos poucos recursos financeiros
disponíveis nos municípios, devem ser estabelecidas prioridades e aponta alguns
instrumentos que permitam caminhar para a sustentabilidade, tais como,
gerenciamento do crescimento e do uso do solo e planejamento dos transportes.
Grostein (1997, p. 4) defende que ”alcançar a meta de construir ou
conduzir as aglomerações urbanas para a formação de metrópoles e cidades
sustentáveis, significa o comprometimento com processos de urbanização e
práticas urbanísticas que incorporem a dimensão ambiental na produção e gestão
do espaço”.
Além disso, ressalta a necessidade de fortalecimento dos órgãos
locais de governo e de incremento do compromisso da cidadania com a qualidade
de vida.
No sentido da sustentabilidade das cidades, Franco (1997) produz
uma reflexão completa ao propor o conceito de desenvolvimento local integrado e
sustentável - DLIS.
O autor defende que, apesar da globalização, a sustentabilidade
deve ser buscada localmente pois “as identidades ligadas ao lugar tornaram-se
mais importantes em um mundo onde diminuem as barreiras espaciais para a
troca, o movimento e a comunicação” (Harvey apud Franco, idem, p. 10).
O conceito de sustentabilidade que ele define é o de que se um
sistema é durável porque é capaz de se auto organizar, de se reproduzir, de autocriar condição para a sua continuidade, então ele é sustentável (idem, p. 27).
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Esta sustentabilidade dos sistemas, ou seja, das cidades deve ser
parte de um método de gestão urbana para se conseguir que o desenvolvimento
local seja integrado e sustentável, incluindo maior participação popular e mais
acesso à informação.

2.3 GESTÃO URBANA
Gerenciar contemporaneamente o urbanismo significa planejar o
desenvolvimento das cidades não mais utilizando-se de um modelo, como na
cidade antiga ou moderna, mas sim fazendo uso dos inúmeros instrumentos de
gestão urbana, cada um deles com sua especificidade de aplicação.
Não se trata de um urbanismo de cidades novas, ainda que estas
existam, mas majoritariamente de se planejar políticas de intervenção ou
ampliação em tecidos urbanos existentes com o objetivo de se alcançar as formas
idealizadas de cidade, que abrangem os aspectos estéticos, de igualdade de
oportunidades, de efetivação da sua função social.
Assim, as discussões sobre a forma da cidade, o desenho urbano
devem ser a base conceitual para definição de políticas públicas, pois que o
desenho é o objetivo a ser alcançado através dessas políticas.
No Brasil, conforme afirma Rolnik (1998, p.6), desde o final dos
anos 60 já existia uma tradição de elaboração de planos diretores e de legislação
de regulação urbanística nas cidades".
Esta tradição é legalmente incorporada como determinação geral
pela Constituição Federal de 1988 para municípios com mais de 20.000
habitantes, objetivando instrumentalizá-los para cumprimento da função social da
cidade e da propriedade urbana.
A autora afirma também que com o fim do regime militar, no início
do anos 80 "os conflitos em torno da apropriação do solo urbano ganharam a cena
pública, explicitando tensões presentes nas cidades desde o grande movimento
de urbanização da sociedade brasileira que se intensificou nos anos 60" (idem, p.
6).
É por isso que a Constituição de 88 inova apresentando
instrumentos urbanísticos tais como o IPTU progressivo (no tempo) e o
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parcelamento e edificação compulsórios, ou ainda redefinindo a usucapião urbana
através da redução do tempo de 20 para 5 anos.
De 1988 até 2001, muitas cidades elaboraram seus planos
diretores e leis de gestão urbana específicos - uso do solo, parcelamento, código
de obras e de posturas.
De acordo com Bremaeker (2001, p. 2), em 199925, o PD é
encontrado em 15,3% dos municípios brasileiros e em 59,9% dos municípios com
população acima de 50.000 habitantes; a lei de parcelamento, em 28,1% dos
municípios e em 72,4% dos que têm população superior a 50.000 habitantes; e a
lei de zoneamento, ou uso e ocupação do solo, em 21,6% e 65,6%,
respectivamente.
Rolnik (idem, p. 16) apresenta para o Estado de São Paulo, os
seguintes números: PD existia em 59,32%, LUOS, em 70,43%, Código de Obras,
em 68,84% e Lei de Parcelamento do solo, em 80,51%.
Entretanto, segundo os resultados de sua pesquisa, a autora
afirma que não se firmou um "movimento" para produção de novos planos ou
para revisão dos antigos após a promulgação da nova Constituição.
Apesar desta constatação, a autora (ibidem, p. 170) verificou que
em 1988 já constavam do PD, LOUS, LP ou outra lei, novos instrumentos
urbanísiticos como o IPTU progressivo, solo criado, ZEIS ou LEHIS, operação
urbana , operação interligada e outros, sendo os mais recorrentes: contribuição de
melhoria, encontrada em 53,39% dos municípios e legislação especial para
habitação de interesse social (LEHIS), encontrada em 43,22% dos municípios
pesquisados.
Atualmente a tendência na gestão urbana é a de ações em
parcerias com a iniciativa privada, envolvendo em grande parte aumentos de
potencial construtivo de imóveis em locais compatíveis e que comportem o
acréscimo, em contrapartida à participação de empresas em obras públicas de
recuperação, revitalização, melhoramentos, de dotação de infra-estrutura ou de
geração de unidades habitacionais para famílias de baixa renda.
25

Estudo do IBAM: Instrumentos de Gestão Urbana existentes nos Municípios a partir de dados do IBGE de
1999.
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A parceria devidamente instituída e legalizada é a forma que as
administrações públicas encontraram para obter recursos em razão da crise
financeira enfrentada por grande parte delas.
É neste clima de novas possibilidades de atuação urbanística,
resultado das lutas iniciadas para a reforma urbana, “inserindo a questão do direito
à cidade” (Rolnik, 1998, p.153) que surgem, em 1990, os estudos26 que em 2001
culminaram na promulgação do Estatuto da Cidade, Lei Federal n.º 10.257,
objetivando “incluir parcelas marginalizadas da população nos processos de
produção legais da cidade” (ibidem, p. 152) e propiciar o estabelecimento de
relações justas para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos (Moreira, 2001,
p. 2).
Esta Lei estabelece diretrizes gerais da política urbana nacional
conceituando

instrumentos

urbanísticos

que

propiciem

ordenar

o

pleno

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.
Desses instrumentos, muitos já são amplamente utilizados como o
PD, exigido já desde a Constituição de 88 para municípios com mais de 20.000
habitantes, ou

legislações de uso e parcelamento do solo, plano plurianual,

diretrizes orçamentárias e orçamento anual, IPTU, contribuição de melhoria,
desapropriação.
Outros são novos, como a concessão especial para fins de
moradia e a usucapião coletiva de imóvel urbano, ou pouco utilizados, como o
zoneamento ambiental,

a gestão orçamentária participativa e as operações

urbanas consorciadas.
De qualquer forma, entretanto, o Estatuto da Cidade objetiva a
democratização do espaço urbano, incluindo a participação popular, o que,
pressupõe-se, resultará em qualidade do espaço urbano produzido, desde que se
retome “a idéia de um urbanismo como desenho de cidade”, conforme expõe
Rolnik,

“abstrato e hegemônico praticado tradicionalmente” (1998, p. 153),

remetendo, assim, à discussão dos trabalhos e conceitos de Portzamparc,
Bohigas e Portas.
26

Projeto de lei n.º 5788/90, de autoria do entoa senador Pompeu de Souza, que, remetido à Câmara dos
Deputados e após 10 anos, transformou-se no Estatuto da Cidade (Moreira, 2001, p.1).
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Assim, a finalidade principal do urbanismo é a de buscar a
qualidade do espaço urbano, utilizando os instrumentos previstos que podem tanto
abranger o país, uma região, uma cidade ou uma porção de cidade, compondo
planos nacionais, regionais, municipais ou estratégicos - para um bairro, por
exemplo - ou integrando projetos específicos de intervenção, revitalização ou
geração de novos núcleos.
Esta qualidade do espaço é dada pelo desenho urbano,
instrumento que espacializa as formas e os conceitos, gerando a imagem da
cidade, tendo o projeto como formulador e indutor do processo (Franco, 1997,
p.11).
Del Rio (1990, p. 54) define que este processo “trata a dimensão
físico-ambiental da cidade, enquanto conjunto de sistemas físico-espaciais e
sistemas de atividades que interagem com a população através de suas vivências,
percepções e acões cotidianas”.
Mais recentemente, Franco (idem, p. 6) cunhou, essencialmente
para a mesma idéia, o conceito de desenho ambiental, ou desenho para o
ambiente, definindo-o como um processo que passa a incluir no escopo original do
desenho urbano os ecossistemas humanos, o ambiente, pressupondo além do
conhecimento científico e das tecnologias de ponta, o sentido da arte ambiental,
pois, afirma, só assim é que se poderá exprimir a idéia de totalidade.
Parece tratarem-se ambos termos do mesmo conceito, apenas
que o segundo foi reescrito de forma diferente, ou melhor, numa linguagem mais
contemporânea, em razão da pertinência das questões ambientais.
De qualquer forma, fica demonstrado que a estética das cidades
não tem mais modelos ou formas geométricas definidas a priori, mas baseia-se,
de acordo com Franco (idem, p. 7), no conceito de um processo que trabalha o
conjunto todo, num exercício de diálogo homem-natureza onde os vários agentes
sociais possam conduzir, de forma cooperativa, os processos ecológicos urbanos.
Cabe aqui salientar ser necessário estender a abrangência do
processo a todo o território, inclusive à zona rural, já que os graus de urbanização
são extremamente elevados e as facilidades tecnológicas ao integrar as diversas
regiões ou zonas de uma cidade não permitem dividir a cidade em dois modos de
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vida completamente distintos, aspecto este que foi incorporado pelo Estatuto da
Cidade em seu artigo 2º, inciso VII.
Assim, a gestão urbana nos dias atuais deve necessariamente
estar imbuída dos princípios de igualdade, justiça e responsabilidade.
Adotando os critérios de participação da sociedade, cooperação
entre os governos, planejamento do desenvolvimento e das formas de apropriação
do

território,

distribuição

equitativa

de

investimentos,

de

equipamentos

comunitários e de ônus oriundos dos processos de urbanização e do uso
adequado e controlado dos recursos naturais, sem privilégios para qualquer parte,
certamente ela estará rumando para o pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade e da propriedade, preconizadas pelo Estatuto da Cidade.
E sem dúvida alguma gerará o sentimento de plena cidadania, de
segurança e bem-estar dos cidadãos, pois que se pautará no equilíbrio e
sustentabilidade ambientais.
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3. ESTUDO DE CASO: VALINHOS

3. CONTEXTO HISTÓRICO
Situada num caminho utilizado por tropeiros e bandeirantes,
conhecido na região como “estrada de Goiás”, hoje inexistente, Valinhos teve
início por volta de 1700 como um povoado denominado Pouso de Pinheiros,
núcleo este atualmente localizado no Bairro Capuava, a noroeste da cidade.
Segundo Pires27, o primeiro registro de Valinhos é assinalado pela
ocupação do território através da concessão de sesmarias, que ocorria de forma
generalizada na cidade de Campinas, da qual Valinhos fazia parte, num processo
de ocupação rural.
Em 1797, Campinas torna-se município, porém não há registros
da data de fundação da Vila de Valinhos. Sabe-se, entretanto, que neste período o
desenvolvimento da então vila caracterizava-se pela atividade agricultora em
grandes fazendas, acompanhando os dois ciclos econômicos ocorridos no BrasilColônia – da cana-de-açúcar e do café. Neste período, foi utilizada a mão-de-obra
escrava; o transporte era feito em mulas até 1872, quando, então, começaram a
circular os trens da Companhia Paulista.
Por volta de 1880, registra-se a vinda dos imigrantes italianos para
trabalhar nas lavouras. Chegam com eles as primeiras mudas de figo roxo em
1901, iniciando-se assim, um terceiro ciclo de desenvolvimento econômico no
povoamento: o da fruticultura, atividade que se mantém até hoje, tendo sido
posteriormente incrementada pelo cultivo da goiaba, trazida pelos imigrantes
japoneses no início da década de 1950, além da cultura atual de outras frutas.
Desde o período colonial até os dias atuais, desenvolveu-se uma
outra atividade: a das cerâmicas e olarias instaladas ao longo do Ribeirão
Pinheiros, principal curso d’água que atravessa a cidade.
Por volta de 1900, instalaram-se na cidade a indústria de
sabonetes Gessy, o Cartonifício Valinhos, a indústria Rigesa de celulose e papel,

27

Citado na publicação “Valinhos: seu futuro está aqui” da PMV, p.6.
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que até hoje são grandes alicerces da cidade, no que se refere à geração de
receitas municipais, empregos e serviços.
Um aspecto histórico importante, que contribuiu para adensar o
núcleo populacional da Vila de Valinhos foi a ocorrência de duas epidemias de
febre amarela em Campinas forçando muitos campineiros a se deslocarem para
localidades próximas, resultando, assim, na criação do “Distrito Policial de
Valinhos” em 1896. Como este distrito passou a ser o primeiro ‘fato oficial’ de
Valinhos, a partir deste ano, são estabelecidas as primeiras divisas do seu
território.
A partir dos anos 40, ativa-se o processo de urbanização no País
e também em Valinhos, decorrente da intensificação do processo de
industrialização, definido por Santos (1993, p. 27) como um “processo social
complexo, que tanto inclui a formação de um mercado nacional, quanto esforços
de equipamento do território para torná-lo integrado, como a expansão do
consumo em formas diversas, o que impulsiona vida de relações (leia-se
terceirização)”.
Com a expansão da urbanização, o crescimento das atividades
econômicas ligadas às indústrias, principalmente à cerâmica, e a ascenção da
agricultura, iniciou-se o movimento emancipacionista que, em 1955, transformou
Valinhos em um município independente , administrativamente, de Campinas.
Até a implantação do Município, toda a vida da vila foi regrada
pelas leis campineiras. Os bairros foram se formando na área mais central da
cidade e como geralmente acontece em toda cidade de pequeno porte, sem
registros que obedecessem qualquer normatização quanto ao uso do solo.
Uma característica marcante de Valinhos é que a cidade mantém
um status de “melhor qualidade de vida” em relação às outras cidades da região,
incluindo Campinas.
Esta qualificação deve-se a fatores climáticos, topográficos,
hidrogeológicos e ambientais. A topografia é constituída por morros, a cobertura
do território por matas naturais e o clima subtropical de altitude.
Existem também no Município várias fontes de água com
propriedades terapêuticas (radioativas), situadas nas áreas da Fonte Sônia, Fonte
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Santa Tereza, dentre outras, que propiciaram a classificação da cidade como
estância termoclimática .
Além disso, outra contribuição importante para destacar a
qualidade de vida na cidade foi a ocupação do território por chácaras de recreio.
Todos estes fatores aliados à realização da tradicional Festa do
Figo, instituída para promover a fruticultura da cidade, foram os responsáveis pela
manutenção do interesse pelo turismo, atividade que continua até hoje e que vem
sendo incentivada pela administração pública como diferencial competitivo em
relação aos demais municípios da região.

3.2. CONTEXTO METROPOLITANO
Ao

se

falar

em

região

metropolitana

nos

países

em

desenvolvimento como o Brasil, é possível imaginar um quadro urbano de
desequilíbrio: concentração de riqueza, favelas e ocupações, congestionamentos,
falta d'água, poluição do ar, sonora e das águas, transporte coletivo insuficiente.
"Na periferia da globalização, as metrópoles subdesenvolvidas
concentrarão não apenas população, mas também miséria. Crescendo num ritmo
veloz, dificilmente conseguirão dar a tantas pessoas habitação, transporte e
saneamento básico adequados."28
Este também é o perfil da região metropolitana de Campinas, que
assim como outros municípios de grande porte e liderança regional, cresceu sob o
desenvolvimento industrial, refletindo os contrastes e desequilíbrios estruturais do
processo de desenvolvimento econômico brasileiro.
A localização de Valinhos na RMC obviamente resultou em
impactos decorrentes da conurbação, principalmente referentes ao crescimento
populacional que imprimiu um caráter de cidade dormitório e de lazer, além da
vinculação econômica à Campinas, especialmente no âmbito comercial.

28

In Qual será o futuro das cidades?, Folha de São Paulo, 1999.
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A forma de absorção destes impactos por Valinhos, entretanto, foi
radicalmente oposta, por exemplo, à de Sumaré, outra cidade componente da
RMC.
Se em Sumaré a população cresceu majoritariamente em
favelas29, em Valinhos o padrão é o de classes média a alta.
Um levantamento da Redec-I, regional de Defesa Civil do Interior5, citado por Oliveira (1999, p.4), apontou que 150.000 habitantes da RMC
moravam em áreas perigosas, às margens de cursos d’água e em áreas sujeitas a
deslizamentos.
Estes fatos não se verificam em Valinhos. Diferentemente deste
perfil, a cidade ainda conserva qualidade de vida acima da média regional, apesar
de estar conurbada, através dos eixos viários, com Campinas, pelas rodovias
Anhangüera e Francisco von Zuben, e com Vinhedo, pela rodovia dos Andradas.
A explicação

pode ser encontrada

na soma de três fatores

básicos.
O primeiro é verificado ao se analisar os aspectos físicoterritoriais. A dimensão relativamente pequena do território do município, 148 km²,
sua localização na região e a forma de ocupação existente nas divisas da cidade
com os demais municípios.
Pode-se verificar que na divisa com Campinas, a oeste, uma boa
parte do território valinhense pertence à Coudelaria do Exército (União),
integrando uma enorme fazenda que também avança sobre o outro município e
sobre a qual existe estreita vigilância.
Ainda divisando com Campinas, a noroeste há o parcelamento do
solo em chácaras, denominado Chácaras das Nações, com lotes de 6.000 a
24.000m², e em pequenas propriedades rurais, os sítios, com áreas variando entre
20.000 a 60.000m², muitas das quais ainda produzindo. E a sudoeste, outro
grande loteamento de chácaras de recreio, o ‘Chácaras Dois Córregos’, cujos

29

Dados da Coordenadoria de Habitação da PM Sumaré apontavam, em 1999, um total de 72 núcleos de
favelas com aproximadamente 30.000 pessoas e um déficit de 12.000 unidades. Atualmente estes números
cresceram para 25.000 moradias e 77 núcleos de favelas, conforme matéria “Região Metropolitana de
Campinas registra déficit de 126 mil moradias” (2001, p.C3).
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lotes são efetivamente utilizados para lazer e moradia, exceto alguns que se
localizam às margens da Anhangüera, de uso industrial/comercial.
Desta forma, ainda que divisando com Campinas, o grande pólo
atrator e conseqüentemente concentrador de miséria, os assentamentos por
invasões e favelas não penetraram na cidade.
Na divisa ao Sul, existe o rio Capivari e o uso do solo na micro
região é feito por pequenas propriedades rurais, produtoras de frutas. Do outro
lado do rio, no município de Campinas, não há ocupação urbana, tratando-se de
grandes áreas vazias, atravessadas pela Rodovia dos Bandeirantes.
A leste, divisando com Vinhedo, já ocorreu uma completa
conurbação das duas cidades, que mantêm padrão de vida e características
urbanas similares.
A nordeste, na divisa com Itatiba, o ponto mais distante da área
urbanizada de Valinhos, localiza-se a única região da cidade onde existem
parcelamentos de solo clandestinos constituindo o bairro denominado ‘Fazenda
Hotel São Bento’, cuja localização distante da área urbanizada, entretanto, não
interfere no estilo urbano da cidade, pois é um bairro abandonado.
O segundo fator que explica a manutenção da qualidade de vida
superior à da região metropolitana é a tendência turística da cidade devida à
existência de matéria-prima turística: as paisagens dos vales e profusão de
recursos naturais, bem como pela existência de produtos turísticos resultantes da
forma de ocupação do território em chácaras de recreio ocorrida nas décadas de
60, 70 e 80, como se poderá verificar no item 3.3.
E finalmente o terceiro fator refere-se ao valor dos imóveis, que
em função da tendência turística, alicerçada ao longo dos anos na propalada
qualidade de vida, gerou um ciclo que mantém esse valor elevado e superior ao
de outras cidades da região metropolitana.

3.3. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
O processo de urbanização consiste na apropriação do espaço
pelo homem através de diversas ações - habitar, recrear, trabalhar, circular -
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ocorrendo fisicamente de muitas formas, ou seja, através do uso e da ocupação
do

solo,

envolvendo

atualmente

grandes

concentrações

populacionais,

distribuídas de forma mais ou menos densa no território urbano.
Conforme conceituam Brunn & Willians (1993, p. 3), este processo
envolve dois aspectos : "(1) o movimento das pessoas dos lugares rurais para os
urbanos, onde elas se engajam em funções ou ocupações primariamente não
rurais; e (2) mudança do modo de vida rural das pessoas para urbano, com seus
respectivos valores, atitudes e comportamentos".
Segundo os autores, sobre estes aspectos, há variáveis
importantes a serem consideradas, sendo que sobre o primeiro, do qual tratará
este capítulo, influem a densidade populacional e as funções econômicas, que
serão adiante analisadas.
Em Valinhos, quanto ao crescimento populacional, decorrente do
processo brasileiro de desenvolvimento, que, como outros, teve a indústria como
mola propulsora, atraindo a população rural para as cidades e muitas vezes
encampando como urbanas, áreas até então rurais, verifica-se que ocorreu de
forma diferente da evolução da malha urbana.
Este crescimento ocorrido nas décadas analisadas, conforme se
pode verificar na Tabela 1. Ainda que as taxas de crescimento das décadas em
estudo tenham decrescido nas décadas de 60 e 70, passando de 1,83% em 1960
para 1,61% em 1970, nas décadas de 80 e 90 elas crescem para 3,02% e 2,63%
respectivamente. Com isso a população foi multiplicada por 8 neste período.
TABELA 1 - CRESCIMENTO POPULACIONAL DE VALINHOS
DATA

POP. TOTAL

POP.URBANA

POP. RURAL

DENSIDADE

TAXA CRESC.

(POP/HA)

DÉCADA (%)

1950

9974

4.220**

5.754

69.26

1960

22.092

18.302***

3.790

149.29

1.83

1970

30.864

19.944

10.920

213.62

1.69

1980

49.556

37.894

11.662

339.95

1.61

1991

67.886

59.912

7.974

471.43

3.02

2000*

82.773

78.319

4.454

n.d.

2.63

Fonte : IBGE, Censos demográficos 50, 60, 70, 80 e 91 e Resultados preliminares 2000
* Resultados preliminares
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** Pop. urbana somada à suburbana = 605 + 3.615
*** Pop. urbana somada à suburbana = 10.104 + 8.198

Estes dados vêem demonstrar o crescimento desenfreado
ocorrido, conseqüente, como já dito, do modelo econômico vigente e sem que
tenha sido acompanhado do planejamento para a ocupação do espaço, conforme
se verá neste capítulo.
Pois se é a cidade que dá condições de vida à população, como
espaço de consumo coletivo, através das atividades antrópicas, estas geram
conseqüências ou externalidades. No caso das metrópoles, as externalidades são,
em sua maioria, negativas, pois que decorrentes do crescimento econômico
calcado na acumulação industrial, propiciando as deseconomias da aglomeração,
característica ainda mais acentuada nas metrópoles subdesenvolvidas.
Deseconomias de ociosidade e aumento do custo de manutenção
em razão das grandes extensões das redes de infra-estrutura passando por áreas
desertas para atender núcleos urbanos desconectados da grande área
urbanizada, grandes períodos despendidos em transportes coletivos.
Kowarick & Campanário (1994, p. 54), ao apresentarem a Grande
São Paulo como metrópole do subdesenvolvimento industrializado, afirmam que “a
antiga divisão internacional do trabalho, caracterizada pela concentração de
atividades manufatureiras na Europa e Estados Unidos, cedeu lugar a uma nova
configuração, em que os novos países industrializados ganharam importância
como centros de acumulação e valorização do capital multinacional”.
A industrialização com a posterior diversificação de atividades de
serviços e de relacionamento entre cidades um “surto de superurbanização”,
expressão cunhada por Cohen (apud Kowarick & Campanário, idem, p. 66) para o
crescimento da RMSP desde 1950. É a mesma tendência que se verifica na RM
Campinas, segundo Mello (1989, p. 28) a partir da mesma década, pois de 1945 a
1955 a área urbana de Campinas cresce em mais de 200% e após 1950 a
população urbana praticamente dobra a cada década.
De 1960 a 1980, a população da cidade de Campinas salta de
219,6 para 664,6 mil.

57

Valinhos, inserida na região de Campinas, também sentiu os
efeitos deste processo de desenvolvimento e crescimento populacional, atingindo
nos dias atuais um altíssimo grau de urbanização, apresentado na Tabela 2.
Atualmente, o grau de urbanização no Sudeste atinge um valor
bem alto de 90,5% enquanto o de Valinhos, 94,6%.

TABELA 2 - GRAU DE URBANIZAÇÃO
LOCAL\ANO

1980

1991

2000

Região SE

82,8

88,0

90,5

Valinhos

76,5

88,0

94,6

Fonte : IBGE (Censos 80/91/2000).

Com a emancipação de Valinhos em 1955, a cidade continuou se
desenvolvendo, crescendo, enfim se urbanizando, sendo possível verificar nas
figuras 21 e 22 o ritmo de crescimento da malha urbanizada, por décadas, em
número de unidades urbanas, sejam lotes, unidades autônomas em condomínios
horizontais ou apartamentos em condomínios verticais, como também em metros
quadrados de território.
Na Figura 21, pode-se verificar que nas décadas de 50 e 70 há um
aumento muito grande na geração de unidades urbanas, relativamente às
décadas de 60 e 80, sendo 7.648 e 7.305, respectivamente.
O crescimento da década de 50 pode ser explicado pela
industrialização, que, segundo Santos (1993, p. 27), é um “processo social
complexo que inclui tanto a formação de um mercado nacional quanto esforços de
equipamento do território para torná-lo integrado, como a expansão do consumo
em formas diversas, o que impulsiona a vida de relações (leia-se terceirização)”.
É esta lógica que a partir dos anos 1940-1950 “ativa o próprio
processo de urbanização” (ibidem, p. 27), e que, conforme já visto no capítulo 3.2,
culminou, inclusive, na emancipação da cidade.
O crescimento da década de 70 teve origem no “milagre
econômico” brasileiro, que viabilizou maiores investimentos no país, inclusive no
setor imobiliário, sendo nessa década, conforme Santos (idem, p. 69), que o
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processo de urbanização conhece uma aceleração e ganha novo patamar,
consolidado na década seguinte.

40.000

32.052

30.000

23.269

19.401

20.000

12.096
9.384

10.000

8.783
7.648

7.305

3.868

1.736

2.712
1.736

0
ATÉ 1950

1951 A 1960 1961 A 1970 1971 A 1980 1981 A 1990

1991 A 2000

Nº DE UNIDADES DISPONIBILIZADAS (LOTES/FRAÇÃO
IDEAL/APTO.)
Nº DE UNIDADES DISPONIBILIZADAS/ACUMULADAS
(LOTES/FRAÇÃO IDEAL/APTO.)

FIGURA 21 – EVOLUÇÃO DO N.º DE UNIDADES URBANAS
Fonte : Seção de Urbanismo e Projetos – PMV, dez/2000

A década de 80 caracteriza-se pelo baixo crescimento tanto do
número de unidades quanto da área urbanizada devido à recessão econômica que
dominou o país (vide Figuras 21 e 22).
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ÁREAS URBANIZADAS EM M²

FIGURA 22 – EVOLUÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS
Fonte: Seção de Urbanismo e Projetos – PMV, dez/2000.

Já na década de 90 o crescimento é ainda maior que nas décadas
de 50 e 70, atingindo 10.464 unidades aprovadas, sendo que destas, 8.783 estão
disponibilizadas, ou seja implantadas de fato, e 1145 estão em processo de
implantação, conforme se depreende das planilhas do Anexo A indicando os
núcleos de urbanização criados por década.
Por outro lado, ao se analisar a Figura 22, verifica-se que os picos
de crescimento das áreas urbanizadas ocorreram nas décadas de 50, 60 e 70
(8.382.093,38;

13.883.903,49;

e

10.076.141,32m²

respectivamente)

e
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diferentemente do observado na Figura 21, a década de 90 apresenta-se com um
valor relativamente baixo, 2.906.547,46m²).
Esta diferença é explicada pela forma de ocupação do território da
cidade. Nas décadas de 50 a 70, o parcelamento do solo ocorreu sob a forma de
chácaras de recreio, localizadas longe da malha urbana existente (vide Anexo B)
sendo que as áreas dos lotes variaram, em média, de 1.000m² (Vale Verde,
Estância Recreativa San Fernando, Vale do Itamaracá) a 28.000m² (Chácaras das
Nações), conforme dados da planilha constante do Anexo A, implicando em
densidades muito baixas.
A implantação destes loteamentos se efetivou com muito pouca
infra-estrutura, somente com abertura das vias e rede de energia elétrica. O
abastecimento de água inicialmente se deu através de poços individuais, sendo
posteriormente construídos poços profundos para abastecimento local; o
esgotamento sanitário é feito por fossas sépticas.
Na Tabela 3, fica demonstrado que as chácaras de recreio foram
realmente significativas na forma de ocupação da cidade. Elas responderam por
28,58% do número de unidades urbanas geradas na década de 50, por 49,67%,
na década de 60 e por 28,81% na década de 70.

TABELA 3 - PARCELAMENTO DO SOLO EM VALINHOS
PNº DE UNIDADES
PERÍODO

URBANAS

CHÁCARAS DE RECREIO
Nº DE UNIDADES PORCENTAGEM(%)

ATÉ 1950

1736

-----

-----

51 A 60

7648

2186

28,58%

61 A 70

2712

1347

49,67%

71 A 80

7289

2100

28,81%

81 A 90

3886

13

0,03%

91 A 2000

10221

-----

-----

Fonte : Seção de Urbanismo e Projetos, PMV, dez/2000

Assim, apesar da carência de infra-estrutura, esta forma de
parcelamento é que conduziu a ocupação da cidade para o veraneio ou lazer,
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caracterizando a qualidade de vida. Pois este processo aliado aos fatores de não
absorção dos problemas habitacionais da região metropolitana, fizeram da cidade
um ‘oásis’ de vida saudável.
Na década de 90, embasado no consolidado status de qualidade
de vida, o que ocorreu foi diversamente oposto: de forma explosiva o crescimento
das unidades urbanas processou-se com densidades comparativamente muito
altas, pois a apropriação do espaço urbano se consolida com a ocupação sob a
forma de condomínios ou loteamentos fechados com as áreas de suas unidades
variando de 200m² , como, por exemplo, o “Condomínio Tabatinga”, a 500m² como
o loteamento “Reserva Colonial”.
Devido à existência das chácaras de recreio, a cidade tornou-se
atraente sob o aspecto habitacional para a população com perfil de melhor poder
aquisitivo, classes média a alta, que emigrou maciçamente da região30 em busca
da segurança dos núcleos fechados, da inexistência de favelas, além de um
pretenso padrão estético de beleza.
Esta nova tendência reforçou o padrão superior de qualidade de
vida, contribuindo definitivamente para criar um ciclo que mantém o status e
conseqüentemente o elevado custo da terra.
Além disso, reforçou também a tendência de “cidade dormitório”
como primeira conseqüência.
Este

é

um

dos

aspectos

mais

importantes

sobre

o

desenvolvimento urbano de Valinhos que gerou os frutos da última década, a de
90, porque vem demonstrar que quem direcionou o crescimento da cidade foram
os empreendedores imobiliários, ao venderem o sonho da qualidade, mote da
especulação, para quem pudesse pagar.
Este crescimento, ao ter como agente indutor a iniciativa privada,
em razão do ideário do mercado livre da terra, "solapa a função do planejamento
social e impede a capacidade plena do desenvolvimento urbano racional"
(Gottdiener,1996, p. 23) porque "permite que especuladores ajam como atores
que decidem o crescimento futuro" (ibidem, p. 23).
30

Os dados do IBGE disponíveis indicam que em 1970, 49,35% da população residente não era natural de
Valinhos, número que aumentou para 60,04% na década de 80.
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A verificação deste fato expressa-se nos dados da Tabela 4.

TABELA 4 – FORMAS DE URBANIZAÇÃO ENTRE 1990 E 1996
TIPO DE URBANIZAÇÃO

NÚCLEOS

UNIDADES

Condomínio horizontal

18

2427

Condomínio vertical

4

920

Loteamento

11

1617

TOTAL

33

4964

Fonte : Seção de Urbanismo e Projetos, PMV, dez/2000

Comparando-se o número de unidades criadas de 1991 a 1996
com o zoneamento municipal então vigente, Leis 1143/72 alterada e 2785/94,
verifica-se que foram aprovados e implantados 17 condomínios horizontais com
2427 unidades, 4 condomínios verticais com 920 unidades e 11 loteamentos com
1617 unidades, perfazendo um total de 4964 unidades dentro do perímetro
urbano, porém fora das zonas de uso do solo definidas pelas mencionadas leis.
Isto

implicou

em

expansão

da

malha

urbana

sem

um

planejamento adequado à capacidade de suporte da infra-estrutura.
Analisando-se detalhadamente a década de 90, verifica-se que a
ocupação do território pelos condomínios de 1990 a 1996 não foi motivada pelo
poder público, haja vista que a legislação de uso e ocupação do solo vigente até
julho de 1996 – 1142/73 alterada e 2785/94 – dispunha requisitos urbanísticos
apenas para porções da cidade31.
Comparando-se o mapa do zoneamento vigente até 1996 com a
localização dos condomínios implantados neste período, constantes do mapa do
Anexo 3, verifica-se que os condomínios deste período vão se instalar
majoritariamente fora das áreas disciplinadas pela legislação então vigente: dos
22 implantados, apenas 2, “Villagio di Fiori” e “Serra d’água”, o foram em áreas
reguladas por zoneamento, respectivamente na ZDM e ZBD.
Este fato propiciou, assim, a implantação de núcleos residenciais
fechados que comparativamente à cidade fracionaram o solo em porções
31

Verificação obtida analisando-se o mapa que disciplinava o antigo zoneamento (até 1996) – ZAT/ZBD/ZI.
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inferiores ao padrão mínimo de 300m², instituído na ZBD. Estes núcleos geraram,
no período de 1990 a 1996, 2260 unidades, das quais 1406, ou seja, 62,21%, com
áreas de uso exclusivo variando de 80 a 250m², resultando em porções do
território de maior densidade populacional.

9%
Em zona de uso do
solo definidas
Sem disciplina de
uso do solo

91%
TOTAL= 22 Condomínios Aprovados

FIGURA 23 – CONDOMÍNIOS APROVADOS
ENTRE 1990 E 1996.
Fonte: Seção de urbanismo e Projetos – PMV, dez/2000.

Se, por um lado não houve incentivo explícito do poder público,
por outro lado fica claro que sua inércia é que contribuiu de forma decisiva para
consolidar este tipo de ocupação ao não revisar a legislação, estabelecendo
critérios para toda a área urbana, pois o perímetro foi expandido por diversas
vezes, conforme indicado no mapa do Anexo D, mas não foi acompanhado por
disciplinamento para uso e ocupação do solo das novas áreas urbanas.
Há que se ressaltar que a localização destes condomínios foi
polarizada na região das chácaras de recreio, sendo caracterizada por padrões de
população de classes média-alta a alta (vide Anexo C).
Outros dados que confirmam esta falta de ação planificadora
apontado no mapa do Anexo B é que muitos dos núcleos urbanos foram
implantados em pontos distantes da área urbanizada, implicando em aumento de
custos para a provisão de infra-estrutura, uma vez que esta teve que ser
estendida, passando por vazios urbanos, criando ociosidade de serviços.
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Os exemplos são muitos: Jardim Jurema, Jardim Pinheiros e Vila
Pagano na década de 50; Bom Retiro, Jardim São Pedro, Colina dos Álamos,
Parque Lausane e Jardim São Luiz na década de 60; Jardim Maracanã, Jardim
Paiquerê, Parque Cecap, Jardim Novo Mundo e Jardim Maria Rosa na década de
70; Jardim São Marcos, Jardim das Figueiras e Jardim União na década de 80; e
os condomínios Moinho de Vento, Itapema, Tabatinga, Beira Rio, Bosque dos
Eucaliptos, Cisalpina Park e São Joaquim, além do loteamento Jardim Nova
Espírito Santo e Nova Palmares na década de 90.
Este processo de surgimento de núcleos urbanizados distantes
criou oportunidades para especulação imobiliária, já que valorizou as propriedades
atingidas direta ou indiretamente pela benfeitoria, contribuindo também para
reforçar na cidade a tendência de preços elevados do metro quadrado das glebas
brutas situadas entre porções urbanizadas.
Apesar desta “lacuna” na regulamentação de uso e ocupação do
território, os loteamentos tiveram como área mínima dos lotes 300m², à exceção
dos loteamentos populares, 200m², como, por exemplo, o ‘Jardim Universo’, não
adensando o território em padrões diferentes dos existentes, por exemplo, com
lotes de 125m², permitidos pela Lei 6766/7932.
Comparativamente

aos

condomínios,

verifica-se

que

os

loteamentos populares, financiados pela COHAB, CDHU e CECAP, localizaram-se
em sua maioria do lado oposto da cidade em relação aos condomínios. Inclusive a
Lei 2979/96, que disciplina o uso e ocupação atualmente vigente, não fez outra
coisa senão alicerçar esta situação de bipolarização, criando zonas residenciais
de 200 e 300m², mais populares nas regiões NW, N e NE, do Jardim São Marcos,
Parque Cecap e Jardim São Luiz, conforme se pode verificar no mapa constante
do Anexo E.
Esta situação criada pela Lei 2979/96 na verdade foi resultado das
pesquisas realizadas para elaboração do Plano Diretor II, cuja proposição de
características e delimitações adequou-se à realidade então existente33, ou seja,
zonas de alta densidade em locais já adensados, parcelamentos de 200m² em
32
33

Lei Federal que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, antes de sua alteração pela Lei 9785/99.
Caderno de Subsídios, 1993.
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regiões assim já parceladas, como as dos loteamentos populares, ou zonas de
baixa densidade e uso residencial na região das chácaras.
Para elucidar de forma prática esta evolução urbana, o mapa do
Anexo B indica por décadas as áreas do território da cidade urbanizadas.
Pode-se constatar que o crescimento da mancha urbana não foi
gradativo do centro em direção à periferia.
Até 1950 a ocupação se deu na região hoje central, na Vila
Santana e ao longo da via férrea e do Ribeirão Pinheiros que cruzam a cidade no
sentido leste-oeste.
Nas décadas de 50 a 70, o crescimento foi ocorrendo ao redor da
área central e mais distante da área urbanizada, a SE, sob a forma de
parcelamento das antigas fazendas em chácaras de recreio, que, como já
demonstrado acima, são a marca da cidade enquanto formas de ocupar e usar o
espaço, pois, como afirmam Brunn & Willians (1993, p. 26), "as funções
econômicas são chaves para o crescimento das cidades".
Por isso, é neste período, de 50 a 70, que começa a se delinear
um perfil de cidade de veraneio ou de fim de semana, já que as atividades
econômicas não têm crescimento semelhante ao número de unidades urbanas
geradas.
Apesar de esta forma de ocupação apresentar-se com densidade
populacional menor que a dos loteamentos efetivamente urbanos, já que sua
finalidade não é estritamente urbana - lazer campestre - e apresentar-se também
sem redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, sistemas de
drenagem e pavimentação das vias (Anexos F,G e H), sua localização e a efetiva
utilização dessas chácaras imprimiram na cidade um logotipo de "qualidade de
vida" que, na década de 90, atraiu os condomínios e loteamentos de 'luxo'.
Estes se concentraram na região SE, a mesma onde se
encontram a maioria dos loteamentos de chácaras.
E é para esta região que a administração pública tem feito mais
obras na última década : o primeiro trecho do anel viário idealizado pelo Plano
Diretor vigente (Lei 2976/96), adutora de água e interceptor de esgotos, como uma
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forma de manter a tendência da evolução urbana da última década, justamente
devido ao fato de não investir em políticas públicas para geração de receitas.
Por isso, quanto mais unidades geradas, maior a arrecadação
através do IPTU.
Entretanto, neste raciocínio, não se insere a preocupação com a
infra-estrutura, nem com os recursos do meio ambiente, pois ao empreendedor
desses loteamentos e condomínios cabe a responsabilidade de estender as redes
públicas para atender os novos empreendimentos.
Porém, a principal preocupação deve ser a de verificar se o
suporte físico, ou seja, as fontes de abastecimento, e as formas de coleta e
tratamento de resíduos e águas servidas estão sendo estudadas quanto a sua
suficiência e eficiência.
Pode-se afirmar que, apesar do caos urbano em que se
encontram muitas cidades da região, a cidade de Valinhos ainda se destaca pelo
bem-estar oferecido aos habitantes.
Isto se deve, dentre outros, ao fato de que boa parte das unidades
habitacionais disponíveis – lotes, apartamentos e unidades em condomínios
horizontais - não são ainda utilizadas, conforme se pode verificar através da
comparação entre o número de imóveis cadastrados na Secretaria da Fazenda do
Município, que é de aproximadamente 32.000, e o número de ligações de água
fornecidas pelo Departamento de Água e Esgoto de Valinhos, que é de
aproximadamente 20.000.
Há que se frisar que não é permitida a ocupação de um
lote/unidade por mais de uma família, o que resulta sempre em uma ligação de
água por lote, fornecendo, assim, um número de 12.000 unidades habitacionais
ociosas, que servem à especulação imobiliária.
Poder-se-ia

questionar

sobre

a

incidência

de

ligações

clandestinas, porém não se fará menção delas por não ser possível dimensionar
sua existência, pois a PMV não dispõe de dados sobre o assunto.
Por isso, apesar da grande oferta de unidades gerada na última
década, não houve ainda uma ocupação efetiva desses imóveis pela população
através da construção de edificações. Este fato aliado à dimensão relativamente
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pequena do território de Valinhos é que justificam a manutenção da qualidade de
vida, pois o trânsito ainda não se inviabilizou nem houve esgotamento de recursos
hídricos.

3.3.1 LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA ATÉ 1996
Quanto à legislação urbanística, apesar da emancipação ter
ocorrido em 1955, apenas em 1972 é que se edita a 1ª lei de uso e ocupação do
solo e o 1º Plano Diretor, os quais estabeleceram zonas de uso residencial, misto
e industrial, sendo até então permitida a livre ocupação do solo sem regulação de
índices ou parâmetros urbanísticos ou de usos similares ou incômodos.
A primeira lei municipal que disciplinava o uso do solo - nº 1142 foi editada em 1973, conjuntamente com as Leis de Parcelamento do Solo
Urbano, Código de Obras e o Plano Diretor.
Ela dividia o município em 3 tipos de zonas de uso:
. a ZBD - zona de baixa densidade
. ZAT - zona de alta densidade geral
. ZI (1 e 2) - zona industrial.
Sua abrangência restringia-se ao centro da cidade, distribuindo-se
ao longo de um dos mais importantes eixos viários no sentido oeste-leste da
seguinte forma: ZBD, ZAT e ZI.1 (zona que abrangia o complexo já instalado das
indústrias Gessy Lever, atual Unilever) internamente comunicando-se com
Campinas pela Rodovia Francisco von Zuben e com Vinhedo pela Rodovia dos
Andradas.
Mais externamente à área central, ao longo da Via Anhangüera
localizava-se a ZI.2, zona industrial geral.
O cruzamento dos dados referentes à localização dos loteamentos
e condomínios aprovados fora da área então zoneada com o mapa do Anexo D,
que indica graficamente as leis de perímetro urbano, demonstra que a cidade
cresceu sem planejamento.
Pois se ela tinha um perímetro urbano relativamente grande e não
definia regras para a ocupação e para o parcelamento do solo para todo este
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perímetro, seja de permissão, seja de restrição, isto significa que podia ocorrer
todo e qualquer uso do território, conforme a vontade da iniciativa privada.
Em 1994, é editada a Lei 2785 que criava mais um tipo de zona, a
ZDM - zona de densidade moderada, que entretanto, não ocasionou praticamente
impactos na cidade, já que em 1996 é promulgado o conjunto de Leis do Plano
Diretor II, atualmente em vigor.

3.3.2 LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA PÓS 1996
Este conjunto legal compreende 4 leis que dispõem sobre
aspectos e requisitos urbanísticos:
. 2976/96 - Plano Diretor
. 2977/96 - Código de obras
. 2978/96 - Parcelamento do solo urbano
. 2979/96 - Uso e ocupação do solo
Neste estudo serão analisados mais detalhadamente o Plano
Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) por serem as regras de caráter
mais geral na gestão urbana.

3.1.2.1. Plano Diretor
Esta lei define-se como "instrumento básico, global e estratégico
da política de desenvolvimento do Município", que se baseia nos aspectos de uso,
ocupação e parcelamento do solo e execução de obras e utilização de edificações,
conforme disposto no artigo 1º.
Seu objetivo foi estabelecer um novo regime urbanístico para
promover o pleno desenvolvimento da função social da cidade, a distribuição mais
justa e racional dos serviços públicos, a criação de melhores condições de vida e
a preservação do meio ambiente natural e construído, através de:
- justa distribuição dos custos e benefícios decorrentes dos investimentos
públicos em obras e serviços de infra-estrutura, estabelecendo limites entre o
direito de propriedade e o direito de construir;
-

racionalização do uso e parcelamento do solo, restringindo ou incentivando a
ocupação de áreas, conforme critérios geográfico-geológicos e a capacidade
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de infra-estrutura, inclusive do sistema viário, evitando-se sobrecarga ou
ociosidade;
-

incorporação da iniciativa privada no financiamento dos custos da urbanização;

-

regularização fundiária, urbanização específica e a concessão de incentivos
especiais à produção de habitação de interesse social;

-

preservação, proteção e recuperação do meio ambiente e da paisagem urbana
que constitua patrimônio cultural, buscando resgatar a memória e o sentimento
de cidadania, para haver participação popular na definição dos destinos da
cidade.
Em termos práticos, os instrumentos para a sua consecução são

as leis de uso e ocupação e de parcelamento do solo e o código de obras, além do
plano do sistema viário básico.
Este plano estabelece que deverá ser viabilizada a configuração
espacial radio-concêntrica, composta de vias radiais e anelares, que se constituem
tanto por vias já existentes como por vias a serem implantadas.
Foram previstos quatro níveis de anéis: central, urbano,
metropolitano e rodoviário.
Os anéis central e urbano já estão implantados em área
totalmente urbanizada e têm seu uso consolidado. O anel metropolitano tem seu
trajeto passando por áreas urbanizadas e por vazios urbanos, porém contornando
a porção mais central da cidade foi parcialmente implantado, podendo-se afirmar
que numa extensão que corresponde a praticamente 1/3 do total planejado.
Esta implantação foi localizada na área de maior atratividade da
cidade que é a área das chácaras de lazer e de boa parte dos condomínios,
propiciando acesso mais fácil desta região com Campinas e vice-versa.

3.3.2.2 Lei de Uso e Ocupação do Solo
Como já dito, as zonas de uso e ocupação foram definidas pela lei
específica 2979/96 com base no padrão de ocupação vigente até 1993, data de
conclusão das pesquisas34.
Sua abrangência restringiu-se apenas à área urbana, não
especificando qualquer requisito para o uso da zona rural.
As zonas criadas foram de uso residencial de 200 a 5000m² - Z3
(A,B,C,D,E) ou misto de baixa a alta densidades – Z1B, Z2 (A,B,C), Z4 (A,B),
34

Caderno de subsídios para elaboração do Plano Diretor de Valinhos, 1993.
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incluindo-se neste termo desde pequenos comércios a grandes indústrias,
distribuídas conforme lista de atividades permitidas para cada região da cidade.
Foram também previstas zonas corredores, que são vias cujos
imóveis ampliam a possibilidade de usos além dos previstos pelas zonas em que
se inserem.
Além disso, foram previstas Zonas Especiais de Preservação –
ZEP - para proteção e preservação de áreas de interesse paisagístico,
arquitetônico, histórico, cultural ou ambiental, definindo inclusive 10 zonas
especiais de preservação35 cuja finalidade é preservar as principais bacias
hidrográficas com potencial para abastecimento da cidade, caracterizando-se
como as cabeceiras das nascentes e estando a maioria delas localizadas na zona
rural.
Para estas zonas também não há regras definidas para uso e
ocupação, ressalvando-se apenas as disposições estabelecidas pelo Código
Florestal.

3.3.2.3. Alterações da Lei 2979 de 23/07/96
Obviamente, algumas adaptações ou correções da LUOS são
necessárias quando de sua efetiva implementação.
Para isto é que devem ser previstas revisões periódicas,
objetivando que estas adaptações ou correções sejam realizadas com
embasamento técnico e participação da sociedade, visando sempre atender ao
interesse público social.
Porém o que se verificou nesta análise demonstra a facilidade de
se alterar o zoneamento.
Seja justificadamente ou para atendimento de interesses de
poucos, no período de julho de 1996 até os dias atuais, ou seja, em 5 ½ anos,
foram promulgadas 46 leis alterando aspectos ou limites das zonas de uso ou
criando ou expandindo zonas corredores.
Destas leis, uma deve ser especialmente citada: a de n.º 3376/99,
que criou as Zonas Rural 1 (ZR-1) e de Expansão Urbana 1 (ZEU-1) em duas
ZEP, a da Sub-bacia do Córrego Bom Jardim e da Sub-bacia do Córrego São
Bento do Jardim e do Reservatório.
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Analisando-se sua essência, verifica-se que a ZR-1 foi definida
como sendo passível de ser transformada em zona de expansão urbana para
atividades de turismo e lazer.
Para

a

área

definida

como

ZEU-1,

seriam

permitidos

parcelamentos de solo em 3000m², podendo-se reduzir este número a 1000m²
desde que se executasse 100% da infra-estrutura de: afastamento sanitário com
tratamento, sistema de abastecimento de água, drenagem de águas pluviais, rede
elétrica e de comunicação, terraplenagem, pavimentação asfáltica das vias e
tratamento paisagístico das áreas verdes.
O que deve ser ressaltado é que esta ZEU-1 tratou de uma
alteração da zona rural do município, classificada pelo Plano Diretor e pela LUOS
como Zona Especial de Preservação, enquadrando apenas um imóvel, a Fazenda
Bela Vista.
Isto, pode-se afirmar, é contra-producente no aspecto de
crescimento da cidade, além de gerar campo profícuo para a especulação
imobiliária, pois incluir como urbana uma área distante da malha urbanizada, gera
ônus de extensão e manutenção dos serviços públicos.
Além disso, por se tratar de área de proteção ambiental e
considerando-se os vazios urbanos existentes no município, o local deveria ser um
dos últimos a serem planejados para suportar adensamento populacional de
características urbanas – lotes de 1000m².
Entretanto, esta lei acabou por não produzir efeitos, pois em junho
de 2000, nova lei, a de n.º 3445, revogou-a de forma integral.
De qualquer forma, sobressai a grande flexibilidade admitida no
trato do uso e ocupação do solo pelo governo local, ao fazer grande número de
alterações na lei e como a lei da ZEU-1, alterações às vezes muito significativas e
parciais, cujo interesse público não resta justificado.

35

Art. 8º da Lei municipal 2979/96.
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3.3.3 ATIVIDADES ECONÔMICAS
A análise quanto às atividades econômicas desenvolvidas na
cidade fica um pouco prejudicada porque os dados disponíveis não permitem uma
visão completa. Os respectivos recenseamentos do IBGE datam de 1970, 1980 e
1985. Em 1991, o censo foi restrito apenas a aspectos demográficos, não tendo
sido levantados os números relativos às atividades econômicas; os dados do
censo 2000 ainda não estão disponíveis.
Entretanto, associando-se dados do IBGE e da Fundação SEADE
elaboraram-se as tabelas 5 a 8, que podem indicar tendências de evolução do
desenvolvimento das atividades: agricultura, indústria, comércio e serviços.
Esta análise permite afirmar que em Valinhos se sobressai a
marcante agricultura fruticultora que, desde o início do século até os diais atuais
desempenha importante papel econômico, conforme acentua Conti (2001)36, em
razão das suas características peculiares de cultivo de frutas - figo roxo, enquanto
principal produtor nacional, goiaba e frutas exóticas, tais como a sirigüela e o figoda-índia - associadas à tecnologia de ponta.
Uma prova disso é que o primeiro assentamento rural brasileiro
proveniente de reforma agrária, denominado homonimamente por “Reforma
Agrária”, implantado na cidade na década de 50, na região SW, até hoje se
mantém agrícola fruticultor.
Além deste núcleo, Conti enfatiza que outras áreas também
mantêm-se produzindo, como o Bairro Macuco ao Sul, a região da Fonte Mécia e
das Chácaras São Pedro a NW.
Na década de 80, um novo núcleo para a agricultura foi
implantado, os Sítios Frutal, um loteamento rural que também já se consolidou
especialmente para a fruticultura.
Por outro lado, a expansão urbana suprimiu áreas produtoras nas
regiões do Roncaglia, a NW, e onde se situam atualmente os loteamentos Jardim
Pinheiros, Jardim Jurema e Bom Retiro.
36

Entrevista concedida pelo Eng. Agrônomo José Henrique Conti, da Casa da Agricultura de Valinhos no dia
15/10/2001.
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Entretanto, apesar da sedução urbana que os grandes centros
metropolitanos como Campinas projetam, que fez diminuir a população rural de
11.662 em 1980 para 4.454 em 2000, e apesar da proximidade desta com
Valinhos, em razão da pequena dimensão de seu território, que possibilita estar
muito próximo ao centro de comércio e serviços da cidade, e ainda o apoio do
Município à fruticultura, através da realização anual da Festa do Figo, a agricultura
da cidade manteve-se sempre expressiva.
Na Tabela 5 estão apontados os valores da produção de figo e de
goiaba, comparativamente ao número de estabelecimentos produtores. Pode-se
verificar que apesar da redução do número de estabelecimentos e das áreas
produtoras, a produção de figo e de goiaba cresceu significativamente.

TABELA 5 - AGRICULTURA EM VALINHOS
PROD. FIGO

PROD.GOIABA

(1000 frutos)

(1000 frutos)

10.228

75.571

1.477

668

7.795

110.216

6.448

1985

683

7.150

107.361

8.585

1995

468

3.878

nd

nd

2000

nd

nd

93.600

55.200*

ANO

N.º ESTABEL.

HA PRODUZ.

1970

715

1980

Fonte : IBGE: Censos Agropecuários 1970, 1980, 1985 e 1995 e Fundação SEADE: Perfil
Municipal 2000.
nd = não disponível
* valor aproximado

A cultura de figo, nos anos de 1980 e 1985, produziu
respectivamente 110.216.000 e 107.361.000 frutos, com pequena redução no ano
de 2000 para 93.600.000 frutos.
A cultura da goiaba, nos mesmos anos, produziu respectivamente
6.448.000, 8.585.000 e 55.200.000 frutos, apresentando crescimento contínuo e
mais acentuado no período de 1985 a 2000.
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Há que se destacar uma iniciativa de extrema oportunidade
lançada pela administração 1997-2000, de promover o turismo na cidade
enfocando a atividade fruticultora, através do Projeto Agroturismo iniciado em
2000, que formou e capacitou a população residente na zona rural produtora para
guiar e recepcionar turistas, além de implantar um posto turístico nesta região.
Um projeto muito responsável na medida em que, ao promover o
turismo rural, incentiva esta população a permanecer no local produzindo.
Quanto ao setor industrial, apesar de ser ainda uma das bases
econômicas, apresenta estagnação no período de 1980 até 1985, conforme
demonstra a Tabela 6, no número de pessoal ocupado, ainda que tenha
aumentado os postos de trabalho de 5.117 em 1970 para 10.642 em 1980. No
período de 1985 a 1993, houve redução de 2,54%.
Quanto ao número de estabelecimentos industriais, estes
cresceram de 1970 a 1980, passando de 114 para 250, porém em 1985,
reduziram-se a 227.
Para uma análise mais completa, seria necessário que os
números do Censo 2000 já estivessem disponíveis. Entretanto, a tendência parece
ser a de estagnação ou redução.

TABELA 6 - INDÚSTRIA EM VALINHOS
ANO

Nº

PESSOAL

CRESCIMENTO

ESTABELECIM.

OCUPADO

VAGAS (%)

1970

114

5.117

-------

1980

250

10.642

207,97

1985

227

10.698

0,53

1993*

não disponível

10.426

-2,54

Fonte: IBGE: Censos Industriais 1970, 1980 e 1985 e Fundação SEADE: Perfil Municipal do Est.
São Paulo, 1995.
* Os resultados do Censo 2000 ainda não estão disponíveis.
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Quanto ao setor comercial, verifica-se que tanto no número de
estabelecimentos quanto de postos de trabalho, ou pessoal ocupado, houve
aumentos.

TABELA 7 - COMÉRCIO EM VALINHOS
ANO

Nº

PESSOAL

CRESCIMENTO

ESTABELECIM.

OCUPADO

VAGAS (%)

1970

150

511

-------

1980

223

1.257

245,99

1985

320

1.729

137,55

1993*

Não disponível

2.026

117,18

Fonte: IBGE: Censos Comerciais 1970, 1980 e 1985, Fundação SEADE: Perfil Municipal do Est.
São Paulo, 1995.
* Os resultados do Censo 2000 ainda não estão disponíveis.

Pode-se

verificar

que

o

número

de

postos

de

trabalho

praticamente quadruplicou de 1970 para 1993.
Finalmente, o setor de serviços é o que apresenta crescimento
extremamente expressivo, conforme demonstrado na Tabela 8, no aspecto de
pessoal ocupado no período em análise, ou seja, de 1970 a 1993, saltando de 274
postos em 1970

para 8.306 em 1993, multiplicando-se, portanto, por

aproximadamente 30 vezes e aproximando seu número de postos de trabalho ao
número de postos da indústria, 10.426 (vide Tabela 6).

TABELA 8 - SERVIÇOS EM VALINHOS
ANO

Nº

PESSOAL

CRESCIMENTO

ESTABELECIM.

OCUPADO

VAGAS (%)

1970

115

274

-------

1980

258

1.546

207,97

1985

348

1.551

0,53

1993*

não disponível

8.306

-2,54

Fonte: IBGE: Censos Serviços 1970, 1980 e 1985 e Fundação SEADE: Perfil Municipal do Est.
São Paulo, 1995.

* Os resultados do Censo 2000 ainda não estão disponíveis.
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A tabela 9, elaborada a partir dos dados anteriores, permite
comparar a evolução das atividades econômicas através de quociente obtido da
divisão do número de postos de trabalho ou pessoal ocupado pela população, já
que este aspecto é o que melhor representa esta evolução.
Verifica-se que o setor de serviços, que apresentou um quociente
de 12,24% em 1993, muito próximo ao quociente da atividade industrial, de
15,36%, passa a ter maior importância na geração de postos de trabalho urbanos
no Município, apontando assim uma nova tendência de desenvolvimento
econômico, a ser confirmada quando da divulgação dos resultados do Censo
2000.

TABELA 9 - POSTOS DE TRABALHO POR POPULAÇÃO* (%)
ANO

INDÚSTRIA

COMÉRCIO

SERVIÇOS

1970

16,57

1,66

0,89

1980

21,47

2,54

3,12

1993

15,36

2,98

12,24

* Pessoal ocupado dividido pela população.

Pode-se afirmar que a indústria apenas manteve seus postos de
trabalho de 1980 a 1993, porém no desenvolvimento da cidade, no período de
1970 a 1993, fica ressaltada a geração de postos de trabalho marcadamente no
setor de serviços.
Concluindo a análise superficial sobre o desenvolvimento das
atividades econômicas, apesar dos poucos elementos disponíveis, pode-se
afirmar que a fruticultura e o setor de serviços são os mais expressivos. O primeiro
em razão das peculiaridades do cultivo e o segundo como gerador de postos de
trabalho.
Assim, a iniciativa do turismo rural reveste-se de um caráter que
demonstra extrema responsabilidade social, caráter este que também deve ser o
fio mestre de políticas de incentivo para as demais atividades econômicas.
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3.3.4 ÁREAS VERDES
As áreas verdes ou de lazer, que compreendem, dentre outros, as
praças e os parques, têm atualmente diversas funções na cidade. Podem
compreender, como explana Moretti (1997, p. 134 – 135), áreas de interesse
ambiental em razão da vegetação, do tipo de solo, da declividade, além de praças,
áreas de recreação, áreas esportivas, monumentos e outros referenciais urbanos
e paisagísticos, ou ainda áreas

verdes de pequenas dimensões ou de

conformações inadequadas ao seu uso, constituídas por canteiros centrais de
vias, rotatórias, sobras de calçada.
Estas funções diversas decorrem da não definição pelo poder
público dos usos específicos demandados localmente quando da aprovação dos
loteamentos, rechaçando a prerrogativa disposta no arquivo 4°, parágrafo 2° e 7°
da Lei Federal 6766/79 alterada pela Lei 9785/99 de indicar nas diretrizes a
“localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e
comunitário e das áreas livres de uso público”, considerando comunitários os
equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares.
Entretanto, apesar dessa indefinição de uso que acaba por refletir
numa imprecisão do conceito, adotar-se-á a denominação de “áreas verdes” para
análise deste aspecto ambiental de Valinhos.
Segundo Moretti (idem, p. 137–138), o dimensionamento destas
áreas verdes deve ocorrer em função da densidade populacional prevista para o
local a ser parcelado, o que, entretanto, afirma ser bastante difícil estabelecer,
pois os índices do metro quadrado por habitante (m²/hab) de três fontes por ele
citadas apontam números discrepantes: 6, segundo Garden-Robert, 24, segundo
Dodi e 48, segundo a ONU.
Por isso e como a definição de uso é imprecisa, vaga, este
dimensionamento acaba sendo inevitavelmente arbitrário.
Assim, a sugestão do autor é de fixar um percentual mínimo de
10% da área da gleba, exigindo simultaneamente uma cota mínima de 10 m² por
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unidade habitacional dentro deste percentual como área de acesso público, ou
seja, efetivamente utilizável.
Esta dupla exigência seria uma forma de garantir o acesso e o uso
público das áreas verdes, descontando-se, assim, as áreas de preservação
permanente, de mata, de declividades muito acentuadas que não permitem
utilização.
No caso de Valinhos, a análise das áreas verdes disponíveis em
face das legislações de parcelamento do solo que lhes deram origem, permite
verificar que tanto de 1973 a 1996, pela Lei Municipal 1325/73, quanto de 1996 até
os dias atuais, pela Lei Municipal 2978/96, a exigência sempre foi de doação de
áreas correspondentes a 10% da gleba original como áreas verdes, o que atende
parcialmente à sugestão do autor.
Paralelamente, analisando-se o mesmo período, tomando como
referência o índice da ONU, que é o mais elevado entre os três mencionados – 48
m²/hab, sendo 4hab/un – e ainda considerando-se que a maior densidade por
hectare propiciada pelos parcelamentos de solo dos dois períodos é de 20un/ha37,
verifica-se que este índice projeta um valor de 20 hab x 48 m² = 960 m²/ha,
correspondendo praticamente aos 10% sugeridos pelo autor e adotados pelo
Município, pois que 10% de um hectare são 1000 m².
Entretanto, até 1996 as áreas verdes eram simplesmente doadas
ao município como terra bruta, sendo, por isso, enorme a quantidade de áreas a
que o poder público deve prover com vegetação e mobiliário mínimo pertinente:
bancos, lixeiras, play-ground, equipamentos esportivos, ciclovias, calçadas,
iluminação.
A partir de 1996, com Lei 2978, que disciplina o parcelamento de
solo urbano, passou-se a exigir que as áreas verdes sejam doadas ao Município já
urbanizadas, porém sem descriminação ou definição dos usos que elas devem
propiciar, tais como recreação infantil, áreas de convivência, áreas esportivas, de
contemplação e tantos outros usos, nem de critérios mínimos a serem atendidos
(Tabela 10).
37

Em razão do menor parcelamento ocorrido que foi, na grande maioria, de 300m², exemplificando: uma
gleba de 100.000m², utilizando 65% para lotes gera 216 unidades.
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Pode-se, assim, supor que um novo núcleo de urbanização possa
ser concebido somente com áreas verdes compostas por canteiros de avenidas,
ou sobras de ruas, ou ainda por terrenos de declividades acentuadas, que não
comportem atividades humanas e não propiciem espaços de lazer e convivência.

TABELA 10 - EXIGÊNCIAS LEGAIS RELATIVAS ÀS ÁREAS VERDES
EXIGÊNCIAS
10% da área da gleba.
Entregar com equipamentos e execução de
benfeitorias
Especificação

de

equipamentos

a

serem

implantados
Critérios mínimos em função de declividades,
recursos naturais, conformação, etc.

ATÉ 23/07/96

EM VIGOR

Sim

Sim

Não

Sim*

Não

Não

Sim, mas não
utilizado
Não

Fonte : Lei Federal 6766/79 alterada e Leis Municipais 2978/96 e 1143/74.
* Aceita-se o que o empreendedor quiser implantar.

Conforme dados da Tabela 11, das 234 áreas verdes, praças ou
sistemas de lazer existentes, apenas 46 estão urbanizadas, ou seja, dispondo de
equipamentos tais que permitam efetivamente o uso humano, e 29, ou 11,42%,
semi-urbanizadas, localizadas sobretudo na região central.

TABELA 11 – ÁREAS VERDES POR SITUAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO
Á. VERDES

TOTAL

URBANIZADAS

SEMI-URBANIZ.

NÃO URBANIZ.

UNIDADES

254

46

29

179

%

100

18,11

11,42

70,47

ÁREA (m²)

1.887.540,99

143.963,90

106.216,16

1.637.360,93

%

100

7,63

5,63

86,74

Fonte: Seção de Urbanismo e Projetos, PMV, out/2001

80

O mapa do Anexo I indica as regiões atendidas, ficando
explicitado que as regiões do jardim São Marcos a NW, extremamente adensada,
ao jardim Jurema a W está totalmente desprovida de áreas verdes utilizáveis.
Estas áreas verdes somam 1.887.540,99m².
Se o índice da ONU é de 12m²/hab e o número de habitantes em
2000 foi de 82.773, a relação de área verde total/habitante gira em torno de
22,80m²/hab.
Porém, se se tomar como base apenas as áreas verdes
urbanizadas, ou seja, passíveis de uso público, que somam 143.963,90m², o
índice de área verde por habitante fica reduzido a 1,74m²/hab, não atendendo ao
segundo requisito sugerido por Moretti de 10m²/um, ou 2,5m²/hab.

FIGURA 24 – ÁREAS VERDES POR SITUAÇÃO
DE IMPLANTAÇÃO EM M².
Fonte: Seção de Urbanismo e Projetos – PMV, out/2001

18,11%

11,42%
70,47%

URBANIZADAS
SEMIURBANIZADAS
NÃO
URBANIZADAS

FIGURA 25 – ÁREAS VERDES POR SITUAÇÃO DE
IMPLANTAÇÃO EM NÚMERO DE UNIDADES
Fonte: Seção de Urbanismo e Projetos – PMV, out/2001.
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Quanto aos condomínios horizontais, que criaram áreas verdes
internas, de uso privado, analisando-se os dados da planilha do Anexo J, pode-se
verificar que dos 33 condomínios, 7 não tem áreas verdes de acesso imediato, por
serem áreas com restrições de preservação ou por se constituírem de retalhos ou
faixas muito estreitas.

21,20%
SEM ACESSO
UTILIZÁVEIS
78,80%

FIGURA 26 – ÁREAS VERDES EM CONDOMÍNIOS POR
CONDIÇÃO DE ACESSIBILIDADE/USO
Fonte: Seção de Urbanismo e Projetos – PMV, out/2001.

Por se tratar de processos de urbanização semelhantes a
loteamentos, com a diferença de serem fechados, é possível, numa correlação,
utilizar os mesmos índices recomendados pela ONU e por Moretti, com a ressalva
de que estes núcleos são de acesso exclusivo dos condôminos.
Os resultados constantes da última coluna da planilha do Anexo J
indicam que, além destes sete que não dispõem de áreas verdes efetivamente
utilizáveis, um dos condomínios não atinge o índice de 10m²/un, o Condomínio
Mirante do Lenheiro.
Pode-se concluir, portanto, que há demanda por áreas verdes
efetivamente utilizáveis, tanto nos condomínios como, principalmente, de forma
geral na cidade.
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3.3.4.1 PROPOSTA DE CRITÉRIOS MÍNIMOS PARA DESTINAÇÃO DE ÁREAS
VERDES
Para se manter como cidade saudável, com qualidade de vida, o
município deve buscar alcançar a meta de disponibilizar mais áreas verdes
utilizáveis para atender ao índice da ONU, aceito internacionalmente.
Assim, devem-se fixar critérios de dimensionamento das áreas
verdes

em

função

da

densidade

populacional,

sugerindo-se

acatar

a

recomendação de Moretti de exigir simultaneamente 10% da área da gleba e 10m²
por unidade habitacional de área efetivamente utilizável.
Além disso, devem ser estabelecidos os usos demandados pela
região em que se inserir um novo núcleo de urbanização, seja loteamento, seja
condomínio.
E

também

devem

ser

definidos

critérios

mínimos

de

dimensionamento e declividade para a área efetivamente utilizável, cabendo aqui
sugerir que a declividade máxima seja de 15% para se evitar perda de área com
taludes e gastos excessivos com muros de contenção, bem como que seja
possível inscrever nesta porção um círculo de raio mínimo 12,00m, que permite a
locação de quadras ou campos esportivos, além de equipamentos que requeiram
a criação de platôs.

3.3.5. EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS
Conforme consulta efetuada junto às Secretarias da Educação e
da Assistência Social e Habitacional da Prefeitura de Valinhos, não há
dimensionamento das carências estimadas na área escolar e de creches.
As informações apenas se restringem a indicar que a demanda
sentida por eles é grande e que há muito poucas áreas disponíveis na cidade que
podem receber equipamentos comunitários.
Assim, face à pouca disponibilidade das áreas institucionais
existentes, pode-se afirmar que a cidade carece de áreas para implantar
edificações com a finalidade de equipamentos comunitários, entendendo-se tais
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equipamentos, além de escolas e creche, como os de saúde, esportes e cultura,
conforme preceitua a Lei 6766/79 (alterada).
Ao se analisar a Lei Municipal de Parcelamento do solo urbano nº
2978/96, constata-se a exigência de doação de 5% da área da gleba objeto de um
loteamento para a municipalidade para fins institucionais, ou seja para
equipamentos comunitários. O mesmo valor é exigido para quem empreende um
condomínio em glebas que não compõem previamente um loteamento.
Porém, como para as áreas verdes, estas leis não definem
critérios mínimos ou características gerais que esta área correspondente a 5%
deva ter, podendo-se prever o desvirtuamento da finalidade se ocorrer a doação
de terrenos com declividades acentuadas, acima de 30%38, ou em áreas de
preservação permanente39 ou com a existência de vegetação nativa.
Pode-se

dizer

que

seriam

áreas

total

ou

parcialmente

inaproveitáveis ou não edificáveis, burlando assim, a característica precípua de
seu uso para equipamentos comunitários.
Portanto, como forma de se evitar caminhos tortuosos de
cumprimento à lei e conseqüente prejuízo à comunidade, conclui-se a
necessidade de alteração da legislação, estabelecendo-se requisitos mínimos, tais
como uma proporção mínima de 50% do terreno em declividades de 15%,
razoáveis para serem terraplenadas, edificadas e facilmente acessadas, além do
estabelecimento de que sejam áreas sem incidências de faixas não edificantes ou
de preservação, seja permanente ou da vegetação existente.
Além disso, é necessário que seja elaborado o planejamento
setorial das áreas de educação

e de assistência social para que sejam

dimensionadas as demandas específicas por região da cidade.
Com isso seria possível exigir dos empreendedores dos novos
núcleos a construção dos equipamentos necessários.

3.4 DESENHO URBANO
38

A Lei Federal 66766/79 dispõe como não parceláveis terrenos localizados em declividades acima de 30%.
O Código Florestal estabelece, em seu art. 2º, as áreas de preservação permanente como sendo as florestas
ou demais formas de vegetação natural situadas às margens de nascentes, cursos d’água, brejos e lagos.

39

84

A cidade, ao ocupar o território na forma de núcleos fechados condomínios, loteamentos fechados ou bolsões de segurança - foi constituída, na
última década, por um tipo de desenho introvertido, isolado do entorno, não
pertinente ao contexto brasileiro de ocupação.
Se até a década de 80 a característica marcante foi a da baixas
densidades em razão das chácaras com ocupação concentrada mais próxima à
área central, na década de 90, com a densidade relativamente mais alta, a forma
da cidade acaba se fixando na formação de guetos de sentido original invertido, ou
seja, na segregação de população de melhor poder aquisitivo em núcleos
fechados.
Ainda que Valinhos não tenha as características da 1ª Era de
Portzamparc tão marcantes, restringindo-se originalmente ao centro da cidade já
muito remodelado e a um pequeno trecho da rua 12 de outubro na Vila Santana,
por conta de sua formação recente, de 104 anos, destacam-se dois desenhos
claramente identificáveis de características mais próximas ao desenho da 2ª Era,
ambos utilizando a retícula.
O primeiro tipo de desenho urbano é o de loteamentos com
parcelas de 200 a 300m², com edificações em recuos frontais de 4,00m,
ilegalmente edificados ou não, e

afastamentos

de 1,00 a 2,00m das divisas

laterais, situados em vias públicas de 12,00 a 15,00m de largura.
Comportam na maioria, construções uni-residenciais e unicomerciais, à exceção da zona central denominada Z1B, de uso misto e de alta
densidade e das zonas industriais, que comportam grandes barracões.
A dimensão tridimensional é mais sentida nesta Z1B, pois que ela
é manutenção da antiga ZAT, onde se permitiam edifícios mais altos, com 6
pavimentos, e é nela que se permite a verticalização sem fixação de critérios de
altura, variando o número de pavimentos conforme os índices urbanísticos de taxa
de ocupação e de aproveitamento, recuos, afastamentos e número de vagas de
estacionamento demandadas arranjados formalmente num projeto arquitetônico.
Nas demais áreas, a tendência pré-legislação promulgada em
1996 e mantida com esta é a de horizontalização em no máximo dois pavimentos,
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admitindo-se em algumas zonas de uso, Z2A e Z2C, edifícios de no máximo 12 e
4 pavimentos, respectivamente.
Neste tipo de desenho, há poucas áreas verdes privadas, pois
como os lotes são pequenos, utiliza-se todo seu potencial, impermeabilizando-se
praticamente toda a superfície do lote. Além disso, os fechamentos são feitos em
muros de alvenaria.
O segundo tipo de solução formal para ocupação do território é a
de dispersão ou desconcentração em chácaras de recreio de 1000 a 20.000m²,
com muita área verde privada, resultando em muita infltração da água no subsolo,
e fechados com cercas constituídas por vegetação ou gradis que permitem
permeabilidade visual, como se pode verificar na foto aérea do Anexo L.
Em ambos casos, os lotes têm suas frentes para vias públicas
num diálogo com a cidade.
Porém na última década, o desenho que se firma sob a forma de
condomínios e loteamentos fechados é o de grandes extensões de muros
entremeados por portarias (fotos do Anexo M), que recriam a vida em comunidade
numa dimensão alheia ao convívio cotidiano que é, ou pelo menos foi ao longo da
história, a essência de uma cidade.
Ao se fecharem, estes núcleos não interagem nem se integram
visualmente com a cidade, não trabalham a “arte da paisagem construída” (Cullen,
s.d., p.195). Criam paisagens desertas, já que o trânsito de pedestres fica inviável
em razão das grandes extensões a serem percorridas e do uso majoritariamente
residencial, que não gera utilização constante da via pública, além do fato de que
os projetos são concebidos para circulação por veículos por conta do padrão da
população neles residente.
Além disso, a nova modalidade de “bolsões de segurança”,
surgida em 1997, permite que as vias públicas de loteamentos já constituídos
sejam bloqueadas, cercadas ou muradas para constituição de um bairro
homônimo, de acesso restrito, objetivando garantir segurança aos seus
moradores, com até mesmo um só local de entrada e saída, conforme a
conveniência do interesse público, definida pela Prefeitura.
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Este tipo de recurso não remete a nenhum dos princípios da
paisagem urbana definidos por Cullen. São obstáculos tanto para a circulação de
veículos e às vezes de pedestres com também paisagisticamente.
Permitem a apropriação seletiva do espaço com elementos tais
como floreiras em tubos de concreto ou vasos colocados nas ruas, porém,
conforme os princípios de qualidade ambiental de Cullen, não podem ser
considerados “delimitadores”,

pois que estes consistem "numa quebra de

continuidade que obriga o olhar a deter-se, mas sem bloquear a nossa sensação
de progressão" (idem, p. 49).
Tampouco se enquadram no princípio da “expectativa”, do
despertar curiosidade quanto ao cenário do “além”, do desconhecido, do infinito
(ibidem,p. 51). Ao contrário, já se sabe tratar-se de uma rua, pois a curva de
concordância das esquinas ou a continuidade bruscamente interrompida das
calçadas assim o explicita.
Não há, assim, integração nem relacionamento; como são
elementos simplesmente colocados no leito consolidado da via, não se consegue
estabelecer a ligação que cria, afirma Cullen (idem, p.80), um sentimento de
comunidade.
O autor sugere diversos tipos de formas de “restrição” (idem, p.
125-131), tais como desníveis, gradeamento, vegetação arbustiva para situações
"aonde o espaço e o distanciamento são considerados desejáveis", ressaltando
que "a aceitação de restrições de caráter moral pressupõe uma sociedade
disposta a cumprir este tipo de convenção".
Se as comunidades se isolam ou restringem o acesso a seus
bairros por causa da violência, fica claro, então, que esta convenção não será
cumprida.
Disto resulta em que a restrição de passagem, seja com floreiras
nos bolsões de segurança, seja por grandes extensões de muro nos condomínios
ou loteamentos fechados, é ação paliativa

como medida de segurança,

constituindo-se mais como elementos de segregação espacial das classes mais
favorecidas que degradam a paisagem urbana e a qualidade ambiental da cidade.
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Por outro lado, destaca-se positivamente o tratamento com
vegetação arbórea de boa parte das vias públicas, tanto de bairros centrais, como
as regiões dos loteamentos Nova Valinhos, Santo Antonio, Vila Santana, quanto
dos núcleos implantados por companhias de habitação mais antigos, como Cecap,
Boa Esperança, e até dos mais afastados, como Jardim Pinheiros e Jardim
Panorama.

3.4.1.

PROPOSTA

DE

CRITÉRIOS

MÍNIMOS

PARA

NÚCLEOS

DE

URBANIZAÇÃO FECHADOS, OS CONDOMÍNIOS
Analisando-se especificamente o padrão de ocupação do território
sob a forma de quarteirões, observa-se que a maioria absoluta desses apresentase retangular.
Seus lotes localizam-se de forma a que suas testadas estejam
sempre voltadas para as suas duas faces longitudinais, podendo ser
representados como ilustrado na Figura

27, resultando em quarteirões muito

homogêneos, cujas dimensões variam de acordo com as zonas de uso do solo
definidas pela legislação pertinente vigente.
t

FIGURA 27 – QUARTEIRÃO PADRÃO EXISTENTE
t = testada padrão da zona de uso e ocup. solo

Como as zonas de uso do solo40 foram instituídas com base em
pesquisas de campo que identificaram os padrões de ocupação agrupando-os
similarmente, os dados da Tabela 12 indicam o parcelamento, fracionamento (em
condomínios) e a testada mínimos e mais recorrentes para cada zona a que se
referem.

40

Em vigor através da Lei 2979/96, que disciplina uso e ocupação do solo, e suas alterações.
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TABELA

12 -

PARÂMETROS MÍNIMOS LEGAIS EXIGIDOS

CONFORME A ZONA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
ZONAS DE

PARCEL. MÍNIMO

FRACION.

TESTADA

USO E OCUP.

(M²)

MÍNIMO (M²)

MÍNIMA (M)

Z1 B

360

300

12

Z2 A,B,C

300

300

8 A 10

Z3 A,B

300

300

8 A 10

Z3 C

500

375

10

Z3 D

1000

750

20

Z3 E

4000

3000

20

Z4 A

300

300

10

Z4 B

1000 OU 4000

750

20

Fonte: Lei Municipal 2979/96 e suas alterações.

A partir disso e admitindo-se a extensão máxima de 250m para a
um quarteirão, em razão do disposto na Lei Federal 6766/79 alterada, pode-se
deduzir como suas áreas máximas, de acordo com as zonas de uso e ocupação
estabelecidas, as indicadas na Tabela 13.

TABELA 13 – DEDUÇÃO DAS ÁREAS MÁXIMAS DOS QUARTEIRÕES
CONFORME AS ZONAS DE USO E OCUPAÇÃO.
ZONAS CUJO

Comp. máx. quarteirão x

Área máxima do

PARCELAMENTO

soma comp. médio de 2

quarteirão

PADRÃO É:

lotes

300 m²

250 x 60

15.000m²

500 m²

250 x 80

20.000m²

1000 m²

250 x 100

25.000m²

4000 m²

250 x 250

62.500m²

Fonte: Seção de Urbanismo e Projetos – PMV, out/2001.
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Admitindo-se, então, as dimensões acima deduzidas como áreas
máximas dos quarteirões em cada tipo de zona, pode-se tomá-las como base para
dimensionar as áreas máximas a serem adotadas para os núcleos de urbanização
fechados, os condomínios, conforme as zonas de uso e ocupação vigentes.
Este

raciocínio

obedeceria,

portanto,

à

Lei

federal

de

parcelamento do solo urbano, que rege os processos de urbanização em geral, e
que estabelece em 250m a extensão máxima de um quarteirão, assim como,
tende a melhor se adequar aos padrões de quarteirões existentes conforme as
zonas de uso e ocupação existentes.
Além desse dimensionamento que ora se propõe e que procura
adequar melhor a existência dos núcleos fechados no tecido urbano existente,
outro critério que se propõe é o de exigir que as testadas das glebas e lotes onde
se implantarão os condomínios não seja cega, ou melhor, não seja constituída por
muros, mas sim que seus projetos prevejam unidades – residenciais, comerciais
ou mistas - com frente para a via pública em toda a extensão da fachada.
O objetivo disso é criar relações sociais e paisagísticas da cidade
com o núcleo, não lhe voltando este as costas, mas fazendo parte da vida
cotidiana, integrado nos fluxos e trocas – sociais e financeiras, convidando a
cidade a conhecer e sendo por ela convidado.

3.5. INFRA-ESTRUTURA
Serão analisadas as questões mais emergentes de infra-estrutura
sob o aspecto ambiental: água, esgotos e resíduos sólidos.

3.5.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA
É unânime a idéia de que a água é vital para a humanidade, assim
como para as demais formas de vida.
Porém, no ecossistema urbano, o recurso água é crucial por servir
para abastecimento, como controle de cheias, para diluição de poluentes e para a
recreação.
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Alberti (1997, p. 17) afirma que o consumo excessivo, o
desperdício e a degradação por despejo de lixo e esgotos, aliados à falta de
gerenciamento do crescimento urbano e do uso do solo, que alteram
significativamente o ciclo hidrológico, aumentando a erosão

e o risco de

enchentes, são fatores da depleção das fontes.
Por isso, a autora completa, a proteção das fontes de
abastecimento das cidades é prioritária.
Neste sentido, o Estado do Ceará utiliza o recurso de cobrança de
taxa pelo uso da água41, instrumento este previsto pela Política Nacional de
Recursos Hídricos - Lei 9433/97 como o conceito de usuário pagador. Conforme
informam Bragon & Siqueira (2001, p. C5), esta taxa seria adotada para todo o
país em 2002, o que, entretanto, não se verifica.
O objetivo do governo federal e dos Comitês de Bacias
Hidrográficas é promover o uso racional da água. E com os recursos realizar a
recuperação dos mananciais.
Neste sentido, o Comitê das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí, ao qual Valinhos pertence, está implantando um programa que visa a
recuperação destas bacias através do plantio de mata ciliar ao longo dos rios e
principais afluentes, atingindo, em Valinhos, o Ribeirão Pinheiros, afluente do Rio
Atibaia.
Verzignasse (2001, p.4) informava em agosto de 2001 que
cidades

da

RMC

preparavam

medidas

emergenciais

para

garantir

o

abastecimento público para um possível período de racionamento, devido à
estiagem e à captação de água do rio Atibaia, maior fonte de abastecimento da
região, pelo Sistema Cantareira da RMSP.
Em Valinhos, são duas as Estações de Tratamento de Água –
ETA que tratam a água de 3 fontes.
Conforme dados do DAEV (1998), a ETA-1 localizada na região
central da cidade, trata e fornece 65% da água consumida na cidade, utilizando-se
de duas fontes: a Barragem João Antunes dos Santos, em Vinhedo, e a Barragem

41

Atualmente o consumidor paga apenas pelo serviço de tratamento.
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das Figueiras, ao lado do Hotel fazenda Fonte Sônia. De forma geral abastece as
zonas sul e oeste.
A ETA-2, localizada no Jardim Pinheiros, trata a água captada no
Rio Atibaia.
Segundo o Plano Diretor de Abastecimento de água, PDAA, em
vigor (1985), foram previstas 3 etapas para funcionamento dos sistema existente,
cujos números projetados estão indicados na Tabela 14.

TABELA 14 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA PREVISTO PELO
PLANO DIRETOR DE 1985
ETAPAS

Fornecimento -

Fornecimento-

ETA1(l/s)

ETA2 (l/s)

1ª (1989-1994)

91

145

2ª (1995-2005)

143

290

3ª (2005em diante)

143

435

Fonte: DAEV, nov/2001.

Verifica-se que o plano foi elaborado para 20 anos, utilizando um
padrão geral de parcelamento de solo de 300m².
Entretanto, o parcelamento ocorrido de 1985 até os dias atuais,
variou de 200 a 500m², de forma dispersa, não obedecendo critérios, uma vez que
grande parte da área urbana não dispunha deles, conforme já exposto no item 3.3,
resultando em que o plano diretor de abastecimento de água teve que ser
adaptado, conforme as circunstâncias o exigiam, modificando sua concepção
planejada.
Um exemplo muito significativo é o loteamento Parque Portugal,
aprovado em 1980 e para o qual este plano diretor não previu qualquer forma de
abastecimento.
Além disso, a incorporação das chácaras de recreio como áreas
urbanas também não encontrou respaldo no PDAA, pois até o momento não há
redes de abastecimento para estes núcleos.
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Por outro lado, o sistema que já deveria estar operando em 2ª
etapa, mantém-se com a provisão da 1ª etapa, o que significa um fornecimento
de 236l/s, ou seja, de 20.390.400l/dia.
Porém, considerando-se a média de 20% de perdas físicas,
razoavelmente aceita, tem-se uma oferta líqüida de 16.312.320 l/dia.
Se o consumo per capita recomendado pela ABNT é de 200 l/dia e
a população atual é de 82.773 habitantes, a demanda diária é de 16.554.600 l.

TABELA 15 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VALINHOS
VOLUME DE ÁGUA (l/dia)
Oferta líquida diária*

16.312.320

Demanda diária*

16.554.600

Fonte: DAEV, IBGE e ABNT
* valores aproximados

Assim, pode-se concluir que a produção atual de água tratada já
atingiu seu limite.
Faz-se, portanto, necessário buscar aumentar este volume,
diminuindo o índice de perdas físicas e controlando o crescimento da urbanização
no Município até que seja possível implementar mais uma etapa de funcionamento
do sistema de abastecimento de água previsto no PDAA.
Também deve-se buscar a conscientização da população para a
conservação da água e otimização de seu uso.
E ainda deve-se prever a revisão do PDAA enquadrando todo o
município conforme os padrões de ocupação previstos na LUOS.
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UTILIZADOS
12.000

20.052

NÃO UTILIZADOS
(SEM
EDIFICAÇÃO)

FIGURA 28 – SITUAÇÃO DOS LOTES/UNIDADES
URBANAS
Fonte: Secretaria da Fazenda/PMV e DAEV, fev/2001

Além disso, para salientar o conflito, deve-se ressaltar que dos
32.052 imóveis disponíveis atualmente, aproximadamente 12.000 não estão sendo
utilizados, conforme ilustra a figura 28, ou seja, não estão edificados, o que leva a
concluir que, ao se manter este volume de água ofertado, quando os imóveis
passarem a ser utilizados, certamente se enfrentarão sérios problemas de
abastecimento.

3.5.2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Nos dias atuais, o sistema de esgotamento sanitário se dá apenas
pelo afastamento dos esgotos com lançamento in natura no Ribeirão Pinheiros,
considerado classe 342 pelo Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da
UGRHI 5..
Este, que já vem poluído pelos esgotos lançados a montante pela
cidade de Vinhedo, recebe mais a carga de Valinhos e chega ao Rio Atibaia em
condição imprópria, conforme ilustra o croqui do Anexo N.
Neste croqui, pode-se verificar também que a Estação de
Tratamento de Esgotos - ETE - de Vinhedo está pronta para entrar em
funcionamento, o que reduzirá muito a poluição do Ribeirão Pinheiros.
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Entretanto, a ETE de Valinhos tem previsão para funcionamento
apenas em 2003, implicando em continuar a poluir e até aumentar o volume
despejado em razão da ocupação dos imóveis não utilizados e do possível
crescimento urbano.
Ainda não há dados disponíveis sobre esta ETE, razão pela qual
esta pesquisa não pode ir além destes aspectos básicos do sistema de
esgotamento sanitário.

3.5.3. RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES
Quanto aos resíduos sólidos, a produção diária43 gira em torno de
70 ton, resultando em 2100 ton/mês, coletados por empresa terceirizada,
contratada para este fim.
A partir de 1997 foi implantado um projeto piloto de coleta seletiva
no loteamento Jardim Jurema que posteriormente foi expandido, atingindo
atualmente 50% do bairros existentes, gerando 120 ton/mês de produtos
recicláveis.
A destinação final destes resíduos é o Aterro Sanitário municipal,
que, entretanto, tem capacidade para apenas mais 2 anos.
Por isso é que o Plano Diretor II, Lei 2976/96, estabelecia em seu
artigo 3º, inciso III, como um dos objetivos a implantação de nova área para aterro
sanitário.
Apesar deste diagnóstico antigo, de 1993, o processo de
urbanização continuou em ritmo acelerado nesta última década e com maior
adensamento, já que se permitiram parcelamentos e fracionamentos de 200m².
Porém a resolução dada a esta questão da implantação de novo
aterro sanitário foi a opção por encarregar a empresa responsável pela coleta do
lixo com uma segunda responsabilidade, a da destinação final dos resíduos
produzidos no Município a partir de outubro de 200344.
42

Classe 3, pelo Decreto 8468/76, indica as águas destinadas: ao abastecimento doméstico, após tratamento
convencional, à irrigaçãode culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras e à dessedentação de animais.
43
Dados fornecidos pelo Diretor do Departamento de Limpeza Pública da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Limpeza Pública da PMV, Eng. Nelson João Bissoto, em entrevista em outubro de 2001.
44
Idem ‘35’.
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Resta, então, ao Município acompanhar o processo, quando de
seu funcionamento, para verificar se a disposição dada pela empresa atenderá
aos padrões da CETESB para o assunto e não poluirá outros locais ou outras
cidades.

3.6. RECURSOS NATURAIS
Quanto à vegetação, a análise das fotos aéreas de 1974 e 200045
permite afirmar que em 1974 já havia muita área desmatada, principalmente nas
áreas

rurais e fruticultoras , devido à exploração da terra para as diversas

culturas: cana-de-açúcar, café e frutas.
Porém, comparando-as fica claro que a urbanização contribuiu
muito, através dos desmatamentos, para que a cobertura vegetal nativa esteja
atualmente restrita à existência de duas áreas que constituem-se em zonas
especiais de preservação46: a “Estação Ecológica de Valinhos”, reserva estadual
localizada na região central e o Parque Estadual do A.R.A. no loteamento Reforma
Agrária, na zona rural.
Além disso, verifica-se a existência de pequenas porções de mata
remanescentes de processos de urbanização, constituindo-se em áreas verdes de
loteamentos ou condomínios, ou localizadas em vazios urbanos e propriedades
rurais.
Quanto aos recursos hídricos, destaca-se a grande rede de subbacias que compõem a bacia do ribeirão Pinheiros. Os principais cursos d’água
indicados no croqui do Anexo I, classificados em função do aspecto da poluição,
estão degradados.
Tanto o lançamento de esgotos sem tratamento quanto a erosão
das margens e assoreamento dos leitos, decorrentes dos processos de
antropização do ambiente foram contribuintes para a degradação.
A redução das áreas de infiltração de águas pluviais, como
conseqüência da impermeabIlização do solo para a implantação de núcleos
45
46

Levantamentos do IGC e da Emplasa, respectivamente.
Estabelecidas pela Lei 2976/96, Plano Diretor, em seu artigo 7º.
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urbanizados e a não manutenção das faixas de preservação permanente com
mata ciliar ao longo dos cursos d’água, revelam que, ao longo de sua história, a
cidade usou tais recursos de forma desequilibrada.
Este processo pode ser constatado com as enchentes e
inundações recorrentes do Córrego Invernada e do Ribeirão Pinheiros.
Nestes cursos foram realizadas obras

de retificação do leito,

contemplando, conforme a necessidade, elementos de macro-drenagem tais como
aduelas em travessias, revestimento de trechos do canal, como por exemplo, no
trecho do Ribeirão Pinheiros que atravessa a propriedade das Indústrias
Rigesa/Westvaco.
Entretanto, não se teve acesso aos projetos de intervenção para
estes locais, cabendo, portanto, neste trabalho sugerir que, em qualquer nova
intervenção, sejam seguidas as normas para drenagem urbana, obedecendo-se
aos tempos de recorrência por elas recomendados, como forma de se evitar o
agravamento destes conflitos da urbanização que ocupou até margens dos cursos
d’água.
Quanto

ao

relevo,

destaca-se

a

riqueza

paisagística

proporcionada pelos muitos morros e vales, realçando a geomorfologia, dentre
outras, da Serra dos Cocais, na divisa com Itatiba.
A composição de rochas graníticas com afloramentos rochosos,
constituindo-se numa região serrana47, faz da porção N um cenário natural de
grande riqueza paisagística, que, por ser matéria-prima para o turismo, deve ser
preservado e utilizado para o turismo ecológico.
Verifica-se que a implantação de loteamentos e condomínios
procurou extrair o máximo aproveitamento dos sítios em que se situaram, não
primando pelo uso adequado do terreno, pois foram parceladas áreas com
declividades muito acentuadas que, para enquadramento na lei 6766/7948,
realizaram grandes obras de terraplenagem, modificando radicalmente o relevo
natural, como a exemplo dos loteamentos Ana Carolyna e Jardim Jurema.

47

Caderno de Subsídios para o Plano Diretor, 1993, p. 20.
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A paisagem resultante é árida porque expõe camadas de solo
frágil, que não suporta nem mesmo vegetação rasteira.
Pode-se concluir que o processo de urbanização foi, até os dias
atuais, claramente conflitante com a preservação dos recursos ambientais,
notadamente da água, vegetação nativa e dos aspectos de geomorfologia.
Outro aspecto que diz respeito aos recursos naturais refere-se ao
fato de que todo licenciamento ambiental para intervenção em áreas objeto de
qualquer tipo de restrição ambiental, em Valinhos, deve ser providenciado pelo
interessado junto aos órgãos estadual, DEPRN, DAIA e DAEE, e federal, IBAMA.
Nestes casos, o Município é ouvido previamente, mas a
inexistência de termos de referência e de um código específico para o território da
cidade, reduz muito as possibilidades de análise e enquadramento técnicos, que
ficam submetidos aos aspectos políticos.
Nos

dias

atuais,

pode-se

notar,

entretanto,

uma

maior

conscientização sobre os aspectos ambientais. As consultas ao Conselho
Municipal de Meio Ambiente têm sido mais freqüentes em razão dos diversos
órgãos de classe que dele participam.
Assim, ainda que os órgãos competentes para licenciamento
estejam nas esferas estadual e federal, cabe primeiramente ao Município definir
sua política de ação, recomendando-se sempre o uso equilibrado dos recursos de
forma a garantir a sua sustentabilidade, conforme preceitua a Agenda 21.

48

O artigo 3º desta Lei estabelece que áreas com declividades acima de 30% não poderão ser parceladas,
exceto se atendidas exigências a serem formuladas pelo órgão competente, o que envolve, sem dúvida, obras
de terraplenagem.
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4.

ANÁLISE INTEGRADA
Comparando-se a apropriação do espaço – uso e ocupação do

solo gerando o desenho urbano – com o uso dos recursos naturais básicos e a
capacidade da infra-estrutura verificou-se que o crescimento de Valinhos, no
período estudado, 1950 a 2000, ocorreu sem planejamento.
Foram

inúmeros os

núcleos

implantados

fora das áreas

disciplinadas por lei de zoneamento, distantes da malha urbanizada então
existente e conseqüentemente não contemplados, enquanto demanda, nos planos
de infra-estrutura, seja de abastecimento de água, tratamento de esgotos
sanitários ou disposição de resíduos sólidos.
A malha urbana foi estendida criando vazios urbanos que servem
à especulação imobiliária.
A urbanização gerou poluição e degradação dos cursos d´água,
desmatamentos e alterações significativas na paisagem em razão das
intervenções no relevo.
A cidade sempre teve a característica de qualidade de vida
superior à da região por conta das chácaras de recreio implantadas nas décadas
de 60, 70 e 80 que funcionaram como produto turístico.
Porém, na última década esta tendência foi modificada para
ocupação do território por condomínios e loteamentos fechados para a população
de médio e alto poder aquisitivo, num adensamento muito superior e gerando um
grande número de unidades urbanas. Além disso, foi verificado o surgimento
intenso de bolsões de segurança, bloqueando vias públicas já consolidadas.
Apesar disto, praticamente 30% dos imóveis urbanos existentes
não estão sendo utilizados ainda, o que colabora para não agravar a situação
limite em que se encontra a infra-estrutura.
Os núcleos fechados, condomínios, loteamentos fechados e
bolsões de segurança da última década caracterizam-se pela falta de integração
com a cidade e inviabilizam a utilização efetiva das vias circundantes, em razão
das grandes extensões de muros.
Verificou-se também que as atividades econômicas de destaque
são a fruticultura e o setor de serviços, sendo que para a primeira foi desenvolvido
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o Projeto Agroturismo, que além de promover o turismo específico, promove a
manutenção da população rural em seu local de origem.
Verificou-se ainda que o município apresenta carências quanto a
equipamento comunitários e áreas verdes, especialmente na regiões mais
distantes do centro.
Apesar destes conflitos a cidade tem, indiscutivelmente, qualidade
de vida superior à região.
Portanto, espera-se que o apontamento destes problemas sirva
como alerta quanto às tendências verificadas, de forma a permitir que, como
participante da RMC, Valinhos participe do seu processo de planejamento e
garanta a manutenção desta qualidade, não se isolando, mas interagindo com a
região, respeitando-se suas peculiaridades.
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5. DIRETRIZES PROPOSTAS

1. Não permitir maior adensamento do que o já estabelecido pelo zoneamento
vigente, ou seja, não diminuir os requisitos mínimos exigidos para novos núcleos
de urbanização até que a capacidade de suporte da infra-estrutura atenda à
demanda atual e projetada pelas unidades já disponíveis a serem ocupadas;
2. Não estender o perímetro urbano, induzindo à ocupação racional e otimizada do
tecido urbano existente e resguardando principalmente as áreas rurais
fruticultoras;
3. Equiparar as projeções de crescimento da malha urbana propiciadas pela lei de
uso e ocupação do solo com o planejamento da infra-estrutura;
4. Estabelecer prioridades de crescimento urbano preferencialmente junto de
áreas já urbanizadas onde houver capacidade de suporte instalado, evitando-se
os vazios urbanos que servem à especulação imobiliária;
5. Incentivar a manutenção e o crescimento da atividade fruticultora utilizando-se
de estratégias previstas no projeto do “Agroturismo” que são: incentivar este tipo
de cultivo, trazendo turistas para conhecê-lo e mantendo a população rural
existente;
6. Incentivar o turismo ecológico, localizando seus grandes pólos em áreas que
disponham de infra-estrutura mínima que possa ser no máximo ampliada,
racionalizando o uso das áreas mais frágeis do Município, como as de proteção
ambiental das sub-bacias e dos morros de matacões;
7. Estabelecer formas e normas de atuação para a fiscalização ambiental, bem
como os termos de referência específicos às peculiaridades da cidade, enfocando
inclusive a divulgação destes à população;
8. Estabelecer critérios como áreas máximas para núcleos fechados e formas de
fechamento que integrem o núcleo à cidade, adotando-se a proposta que se faz
neste estudo;
9. Estabelecer critérios de dimensionamento, conformação e localização para
destinação das áreas verdes nos novos projetos de núcleos de urbanização;
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10. Definir política ambiental para uso ecologicamente equilibrado dos recursos
naturais objetivando a sustentabilidade do sistema cidade e a manutenção do
padrão de qualidade de vida.
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6. CONCLUSÃO
Ao estudar o urbanismo e a forma de apropriação do espaço na
cidade de Valinhos, no período pós-emancipação, de 1950 a 2000, foi possível
verificar que sua urbanização ocorreu nas décadas de 60, 70 e 80 através de
chácaras de recreio, que por serem um produto turístico, fixaram a imagem de
uma cidade com bom padrão de qualidade de vida.
Este fato aliado a sua localização na RMC, importante pólo de
desenvolvimento nacional, foram os fatores determinantes para a migração
populacional que a cidade recebeu ao longo do tempo.
Porém, na última década analisada, a de 90, a tendência da forma
de ocupação em chácaras de recreio, de baixa densidade, foi modificada para
uma ocupação muito mais adensada e sob a forma de núcleos fechados, os
condomínios e loteamentos fechados.
Este novo padrão apresenta-se não mais como um produto
turístico mas sim como unidades para moradia de classes média a alta, em razão
do melhor padrão de qualidade de vida, atraindo população para residir.
Entretanto, seu desenho urbano resulta em muitos obstáculos de
segregação – visual, social e paisagístico, já que seus muros extensos não
propiciam integração desses núcleos com a cidade e nem se enquadram nos
padrões de ocupação usados na cidade.
Além disso, a urbanização acelerada gerou conflitos típicos da
antropização do meio ambiente natural: desmatamentos, erosões, assoreamentos
e poluição dos cursos d´água e alterações significativas no relevo.
E ainda ocorreu sem uma acompanhamento da capacidade de
suporte da infra-estrutura, pois a capacidade de abastecimento de água na cidade
já está esgotada, não existe ainda uma ETE – os esgotos são lançados in natura
no Ribeirão Pinheiros e o aterro sanitário está com sua capacidade praticamente
no fim.
Estas

verificações

conduziram,

portanto,

à proposição

de

diretrizes que procuram otimizar a ocupação do solo em razão da capacidade de
suporte do meio físico bem como à disponibilidade de infra-estrutura – áreas
verdes, equipamentos comunitários, abastecimento de

água, afastamento e
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tratamento de esgotos sanitários e afastamento e disposição final de resíduos
sólidos.
As diretrizes propostas, seja como sugestões para políticas
públicas, seja como proposição de critérios mínimos, especialmente para áreas
verdes e para núcleos fechados, procuram também criar paisagens mais
harmônicas, cujo desenho urbano esteja integrado ao tecido urbano existente.
É a contribuição para caminhar para o desenvolvimento
sustentável da cidade, tirando partido das tendências atuais, revertendo-as para o
interesse público, e da matéria-prima ambiental, utilizando-a para o turismo
ecológico.
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7. ANEXOS
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ANEXO A
Planilha: Núcleos Urbanos criados por Década
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LOTEAMENTOS APROVADOS – ATÉ 1950

NOME EMPREENDIMENTO
Subd. Domingos Filigoi
Subd. Batista Paulo Bignetti
Chácara São José
Vila Bissoto
Subd. Chácara Dal Bianco
Vanir Favrin Boneto e S/M
Irineu Feltrin S/M
Vila Santana
Rua São Paulo / Rua 12 de
Outubro / Rua Orozimbo Maia à
Rua Goiás )
Subd. P. Giardelli
Subd. Renato Luvizaro
Subd. Luiz Sabatini
Subd. José de Oliviera
Subd. José Spadaccia
Desm. A. Marcussi
Subd. A. Bortolozzo
Subd. Orlando Cenzi
Subd. Trivelato
Subd. A. C. Corrêa
Subd. L. Sartori
Subd. Evangelista
Maria Silveira de Oliveira e S/M
Sítio Dal Bianco
Vila Olivo
Vila Papelão
Cícera Ferreira de Lima e S/M
Antonio Ribeiro Junior
Durvalina Cason Fornaro e S/M
Benedito Gianoni e S/M
Subd. Jorge Zacharias
Subd. Chácara Armelim
Subd. Domingos Armelim
Subd. João Furlan
Subd. Luiz Vaccari
Vila Coqueiro
Arr. Lot. Bairro Vera Cruz
Vila Costato
Vila Flávio

APROV. A. UNIDADES ÁREA EXCL.(M²) SITUAÇÃO ÁREA GLEBA (m²)
1926
32
206,40-2508,00
37.771,00
1930
1
1.125,00
1938
1942
77
250-500
13.191,35
1943
1
10.510,00
1944
1
14.772,00
1944
1
2.060,00
1945*
98
268-300
39.167,75

1945*
1945*
1945
1945
1945
1946*
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1947
1947
1947
1947

1
1
47
53
1
62
1
1
14
1
1
3
1
11
11
34
41

400
250
300-428

324-1080

441,70-548,30
262-588
157,20 -1091,20
250-300
200-375

1.007,00
4.400,00
24.000,34
21.972,50
700,00
23.670,00
550,00
3.860,00
7.758,57
23.218,00
982,00
1.357,00
315,00
7.283,00
5.379,97
13.831,30
2.895,00
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Vila D'Agostinho
José Colucci
Vila DI Falco
Subd. Eloir F.E. de Camargo
Subd. Mário Garcia
Subd. Felício Evangelista
Subd. Chácara Dal Bianco
Vila São Sebastião
Jardim Imperial
Vila Clayton
Vila Catalagni
Estação Ferroviária
Vi;a Angeli
Arr. Lot. (Jásper Bresler )B.Rig.
Lucila Buzanelo Pedro
Valdemar Vicentini
Subd. Benedito Gianoni
Vila São José
Conservas de Valinhos
Jardim América
Nova Valinhos
Vila Santa Catarina
Vila Independencia
Vila Santana
Mário Paschoal Cason e S/M
Subd. Ercílio Cachefo e outros
Subd. João B. Filho

TOTAL

1947
1947
1948*
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948*
1948
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950*
1950
1950
1950

71
5
27
1
1
1
4
39
175
68
66
1
65
1
1
1
33
30
103
248
42
102
116
1
1
1
1801

250-431

300

30.942,76
1.472,80
17.274,15
315,00
315,00
315,00
1.565,00
12.780,50
74.100,00
27.072,84
24.042,90
205.038,70
31.355,25

652
270
200-300
270
300
238-355
158-320

284,28
753,63
652,00
12.306,00
12.819,00
11.335,00
113.066,00
16.430,00
37.789,00

240-1332,50

225
350
220-440
220-480

1.190,00
718,00
156,10
933.654,69

LOTEAMENTOS APROVADOS - 1951 à 1960
NOME EMPREENDIMENTO
Jardim Jurema
Vila Norma
Vila Sonia
Vila Santa Cantarina
Vila Ramaciotti
Valter Moleta
Antonio Augusto David ( Espólio)
Miguel Marcelino Carvalho
Vila Pagano
Vila Santo Antonio
Vila Anhanguera
Vila Jair
Subd. Eduardo Polizelo

APROV. Nº UNIDADES ÁREA EXCL.(M²) SITUAÇÃO ÁREA GLEBA (m²)
1951
332
226-1569
155.217,00
1951*
24
270-300
6.600,00
1951*
39
490,25-5119,50
54.493,48
1951
40
300
16.430,00
1951
78
300
37.084,00
1951
1
3.145,40
1951
1
146,00
1951*
1
429,00
1952
193
256-688
119.580,00
1952
205
280
100.428,00
1952
71
300
31.669,50
1952
129
200-442
57.801,00
1952
1
315,00
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Lídia Tegani Carvalho e S/M
Rua Campos Salles c/ Frederico
Ozanivan
Antonio Postal
Subd. Companhia Gessy Lever
Vila Martins
Vila São Joaquim
Vila Embaré
Jardim Primavera
V.N.São Sebastião
Vila São Cristovão
Vila Nova Valinhos
Vila São Luiz
Chácara Darcy
Subd. E. Giopato
Jardim Bela Vista
Arr. Antonio Bissoto
V. Sào José ( José Morassi )
Cartonifício Valinhos
Antonio Masculi
Subd. Desm. Fazenda E. Santo
Subd. Amélio Borin
Subd. Evangelista e Filhos Ltda
Subd. Armando Martins e outros
Hilário Terini e outros
Subd. Gildo Tonelato
João de Oliveira S/M
( Desm. Sítio Figueira )
Agostinho Giacomelli e S/M
Jardim Santo Antonio
Vila Martina
Chácara Joapiranga
Vila Thereza
Subd. Vitório C. e Outros
Chácara São Bento
Subd. J.M. Botura e Outros
Subd. José Capelato e Outros
Subd. Geraldo Sales Pupo
Jardim Pinheiros ( Modif.1976)
Jardim Santana
Dr. Flávio Rezende de Carvalho
Subd. Afonso Manfredini
Irmãos Moleta
Parque Santana
Jardim Santa Terezinha
Chácara Nações ( I e II )

1952
1952*

1
69

1953
1953*
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1954
1954
1954
1954*
1954
1954
1954

1
2
17
74
76
117
86
98
75
73
39
1
54
29
216
1
2
1
4
1
8
1
13
1

1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1957
1957*
1957
1957
1957

1
160
24
90
48
1
978
14
9
4
1061
52
12
11
5
116
29
57

200-1500

5880-135.499
263,10-559,34
250
250-840
300
300
300
250-2876
250-715,60
181-467
250-400
250-420
250-682

362-1025
302,02-342,22
250

275-590
265-505
5000
251,70-393
2000-2300
280-481,80
250-590
359,50-520,89
300
285-399,50
300
250-2338,71
645-11590
250-594,80
250-377
11250-28000

3.101,00
29.114,95
8.978,00
141.037,50
9.198,87
28.429,00
41.690,00
62.524,09
48.188,00
52.236,00
39.708,70
33.200,00
14.164,00
803,80
29.311,30
8.550,07
114.700,00
60.000,00
430,00
33.094,80
3.009,00
8.103,90
2.459,32
5.233,00
4.021,81
824,82
1.200,00
74.791,30
8.740,00
533.205,00
26.634,71
1.170,50
2.913.607,38
6.263,40
4.337,90
1.775,04
727.872,50
33.487,00
4.233,94
4.957,15
18.890,00
62.044,20
22.603,20
862.367,00
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Subd. Chácara Guacira
Subd. Brasiliano Previtale
( Prop. Luiz Carlos Stocco )
Subd. Sítio Florestal
Bairro Resid. São Luiz
Subd. Maria de Camargo
Jardim Ribeiro
Vila Negrello
Armando Filigoi
Paróquia São Sebastião
Subd. Nicola D'Agostinho
Subd. Vila Clara

1958
1958

26
4

1113-2186
3025-14.741,67

41.155,40
41.017,88

1958
1958
1959
1959
1959
1960
1960
1960
1960

10
149
1
93
12
5
3
4
12
5166

3300
250-482,50

33.000,00
131.543,00
869,25
72.944,98
5.158,70
1.429,15
1.138,00
3.398,00
4.066,20
7.009.351,09

TOTAL

280-608,75
316,80-639,60
268,7
257,50-1787,10
290

LOTEAMENTOS APROVADOS - 1961 à 1970
NOME EMPREENDIMENTO
Jardim Celani
Macuco
Hospital ( Desm.Faz. Tapera )
Cartonifício Valinhos
Sobraplan
Vila Tegani
Jardim Planalto
Jardim Santa Rosa
Jardim São Luiz
Subd. José da Silva Martins
Subd. Lúcia Gianoni Urso/outros
Irmãos Negrello
( Desm. Sítio Apaga fogo )
Subd. Pedro Gianoni
Vila Capuava
Jardim São Pedro
José Gasparin
Subd. Paulo Lapresa
Vila EL Aiub
Parque Valinhos
Tercília D. Trevisan e outros
Dois Córregos
Deraldo Alessio Fiori e S/M
Subd. José E. Carlos Cachefo
Subd. Helena Dos S. Lopes
Subd. Elza Previtale Bonon
Chácara Joapiranga II

Subd. João Mamprim

APROV. Nº UNIDADES ÁREA EXCL.(M²) SITUAÇÃO ÁREA GLEBA (m²)
1961
83
400
52.097,55
1961*
157
9400-24.750
2.370.860,00
1961
1
23.457,70
1961
1
4.718,30
1962*
249
3150-14500
2.306.897,50
1962
11
227-610
4.463,36
1962
142
250-399
73.390,25
1962
52
250-574,50
30.753,25
1962
212
875-1750
358.204,00
1962
1
362,70
1962*
1
828,00
1962
11
3253,6
42.027,16
1963*
1963
1963
1963
1963
1964
1964
1964
1965*
1965
1966
1966
1966
1966

1
32
66
1
5
89
301
1
91
1
1
1
1
367

1966*

6

221,20-796,60
300
260-478
253-655
2300
10.000

1.457,50
16.843,98
39.530,95
3.060,00
1.581,00
51.565,50
1.061.587,00
4.988,00
2.469.123,00
3.101,00
315,00
14.200,00
2.030,00
2.128.311,10

2.422,20
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Subd.Sperdito Gonzaga e outros
Municipalidade de Valinhos
( Desm. Sítio Sto Ant. da Lisboa
Subd. José Spadaccia
Fortunato D. Borin
Hélio L. Schiavinato
Subd. Angelo Negrelo
Subd. Aristides dos Santos
Subd. Salvador Orsini
Subd. Chácara Santo Antonio
( Clube Atlético Valinhense )
Subd. Herbert S. Jacoby
Subd. Ovidio Vaccari
Jardim Bom Retiro
Cícero Domingos e S/M
Geraldo Foli
Rita Carvalho Foli e Outra
Geraldo Foli
Angelo Moleta
Aldino Augusto Bartholo
( Promaica )
Chácara Nogueira
Espólio de Miguel A. Kellesli
Vila Boa Esperança
Subs. Sítio São Luiz
( Paschoal Nicolau )
Aldino Augusto Bartholo e ou
Idem ( Gleba 2 )
Idem ( Gleba 3 )
Idem ( Gleba 4 )
Subd. Luiz de França Junior
Espólio de Paschoal Giardelli e
Gabriel Giardelli
Alice Suli Nonato
Josefina Nogueira Ferraz
Subd. Bertolli
Subd. Vila Cássia
Chácara Alpinas
Subd. Davis Martelli
Subd. Armando Tordin
Subd. Armando Tordin
Angelino de Gasperi
Rua João Previtalli C/ Rua
Ferdinando Borin
Subd. Diocese Campinas e

1966
1966

14

331,20-470

5.568,10
14.434,80

1967

23

442,50-555,50

11.271,40

1967
1968*
1968*
1968

2
1
1
1

2948-5045

8.793,40
23.301,00
23.301,00
90.863,00

1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1969

6
1
160
1
1
1
1
1
1

348-402

2.720,00
315,00
69.474,00
909,40
577,00
1.765,00
1.454,00
6.339,60
3.650,02

1969
1969
1969
Apr.1975
1969*

2
1
293

200

3.078,62
18.000,00
103.381,00

36

314,82-4753,40

56.909,60

1969
1969
1969
1969
1969
1969

1
2
3
3
3
3

3.671,97
3.711,95
4.280,74
4.702,44
4.135,60

1969
1969
1970*
1970
1970
1970*
1970
1970
1970
1970*

3
2
3
24
151
4
1
8
10
23

330
309-590
314,60-6398,70

4.375,14
2.791,10
718,85
9.145,85
1.865.618,00
1.321,30
2.675,00
2.959,75
4.488,00
41.753,61

1970

2

3.537,50

7.075,00

200

212,90-272,20
300-500
10.000,00
341,80-557,20
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outros ( Vila S. José Ciabatari )
2678

TOTAL

13.477.706,24

LOTEAMENTOS APROVADOS – 1971 à 1980
NOME EMPREENDIMENTO
APROV. N.º UNIDADES ÁREA EXCL.(M²) SITUAÇÃO ÁREA GLEBA (m²)
Jardim Vila Rosa
1971
69
305
45.692,61
Chácara Quitandinha
1971
9
1211-3540
26.500,00
Jardim Paulista
1971
60
301-398,60
42.914,70
Vila Franceschini
1971
31
300-1855
30.744,10
Subd.(Escola 1º Grau Prof.
1971
1
7.924,39
Américo Belluomini
Subd. José Eduardo Favero
1971
21
348,75-617,92
15.975,00
Subd. Irmãos Tiene
1972
15
2.120,00
44.628,90
Subd. Mário Rolim Teles
1972
20
36.868,30
Sítio Água Comprida
1972
21
5000
182.787,00
Vila Arlinda ( Subd. Germano
1972
9
300
9.000,00
Brandini )
1
3700
Nova Era
1972
61
320
20.701,08
Antunes dos Santos
1972
1
4.200,00
Luiz Bertane e S/M
1973*
3
301,20-356,80
839,00
Jardim São Jorge
1973
108
350
123.581,67
Village Sans Souci
1973
123
5000-8000
1.047.157,37
Subd. João Moleta
1973
2
15.539,00
Augusto Juliato
1973
19
310,8
9.520,30
Municipalidade de Valinhos
1973
2
9.980,00
José Olivo
1974
1
6.621,20
Sítio R. Silvânia
1974
50
5000
364.616,00
(INDA)
(1968?)
Parque Lausane
174
109
690
145.200,00
( Subst. 1975 )
Vale Verde
1974
958
522-1000
3.130.314,00
Subst. 1977 )
Subd. Écio de Oliveira Campos
1974
80
300
40.422,00
Carlos Scarelli
1975
1
5.400,00
José Favaro e Outros
1975
1
11.798,00
Vila Boa Esperança
1975
( VER 1969 )
Chácara dos Álamos
1975
78
500
90.735,40
Loteamento Funcionários
1975
50
200
19.341,64
José Turchetti ( Desm. F.Tapera)
1975
5
328,70-395,50
1.914,90
Casa Agricultura ( Desm.F.Tap.)
1975
1
1.584,45
Jardim São Felipe
1976
71
300
46.963,00
Chácara Aldeia

1976

7

146.200,00

112

( Subst. 1977 )
Parque Terra Nova
( Subst. 1977 )
Est. Rec. San Fernando
( Subst. 1977 )
Sítio Rec. dos Cafezais
Vila Progresso
Subd. Eugenio Cachefo
Maria Aparecida Ceotto
Subd. José Yansen
Subd. Antonio Juliato
Sítio Recreio Contendas
Jardim Europa
Vila Genoveva
Parque Cecap 1ª Fase
Rua Brasiliano Previtalli c/ Rua
João Previtalli
Chácara Nair V. da Cunha
Delegacia / Cadeia( Desm.
Fazenda Tapera )
Herd. Guerino E. Narciso Fiorin
Valter Moleta
Lúcia Moleta Christini
Écio de Oliveira Campos
Vila Faustina
Parque Resid. Plan. Paulista
( Subst. 1980 )
Vale Itamaracá
Jardim Alto da Boa Vista
Subd. Luiza Carminatti
Morada dos Pinheiros 1ª
Subd. José Spadaccia ( Lenh.)
Morada dos Pinheiros 2ª
Jardim Maracanã
( Subst. 1979 )
Subd. Sabatino R. e outros
Parque Cecap 2ª Fase
Parque Monte Verde
Jardim Elisa
Subd.Lúcia Gianoni Urso/Outros
Jardim Soleil
Jardim Bom Retiro II
Vila Faustina II
Parque Portugal
Jardim América II

1976

174

420

145.200,00

1976

122

1000

209.060,70

1976
1976
1976
1977*
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977*

69
36
1
1
4
15
19
86
40
300
34

5000
183-271,60

531.822,00
13.450,00
315,00
8.505,20
1.670,00
6.181,10
127.881,98
74.370,11
19.969,60
292.970,00
14.838,60

1977
1977

1
1

1977
1978
1978
1978
1978
1978

6
13
12
1
28
23

405,77-7884,75
332-535
117,30-790

1978
1978
1978
1978
1978
1979
1979

304
216
19
216
6
176
280

1000
300
303

1979
1979
1979
1979
1979
1980
1980
1980

1
252
208
90
1
27
210
67

1980
1980

467
359

410
324
5200-10000
379-777
300
250
271,20-770,00

5.803,00
2.880,60

320-420
500

316
300

9.987,81
7.113,55
8.635,38
48.400,00
23.200,00
21.075,00
484.000,00
130.242,87
9.978,00
26.887,00
1.889,00
19.420,00
150.948,30
2.065,70

250
300
300
400
200
300

154.508,55
48.900,00
997,30
19.788,90
80.666,60
43.494,00

350-1000
360

548.749,90
203.182,00
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( 89 Nova vedação )
Jardim Novo Horizonte
Jardim Maria Rosa
( Subst. 1980 )
Subd. Arnaldo Manprim
Jardim Alto da Colina
Parque das Colinas
Jardim Valença
Jardim Novo Mundo I e II
Jardim Novo Mundo III
Jardim Paiquerê

1980
1980

142
233

300
300

81.950,00
119.967,00

1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980

19
201
524
38
151
186
137

300
300
300
300
200
200
300

6.793,84
98.090,00
314.600,00
23.318,00
53.406,40
74.434,00
66.887,00

7504

TOTAL

10.024.158,00

LOTEAMENTOS APROVADOS - 1981 á 1990
NOME EMPREENDIMENTO
Parque Resid. Colina do Sol
Jardim do Lago
Jardim Lorena
Santa Marina
Jardim Vitórias Régias
Subd. Ernesto Giopato
Chácara de Fim de Semana
Parque das Colinas
Colina dos Pinheiros
Jardim Figueiras
Chácara Flora
Jardim Itapuã
Parque R. M. Blanche
Parque Nova Suiça
Jardim Recanto
Subd. Américo S. Salgueiro
Subd. Frederico Breciani
Subd. Alcides Caelatto /outros
José Aparecido Agiessi
Parque Florence
Jardim Manacás
Jardim Palmeiras
Parque Floresta
Subd. Sítio Sapezeiro
Subd. Américo S. Salgueiro
Jardim São Paulo
Subd. Jacira Concon M/ outros
Forum de Valinhos
Subd. G.Ricciotti Emp. Imob.

APROV. Nº UNIDADES ÁREA EXCL.(M²) SITUAÇÃO ÁREA GLEBA (m²)
1981
72
300-559
42.100,60
1981
216
200
144.603,91
1981
33
300
19.274,00
1981
125
300
74.066,87
1981
145
300
67.100,00
1981
1
12.100,00
1982*
13
1600-2511
27.135,00
1982
517
300
309.337,40
1982
243
300
296.300,00
1982
226
200
85.315,50
1982
146
600
224.431,71
1982
224
200
86.514,66
1982
144
336-1000
147.805,77
1982
567
300
298.961,98
1982
46
300
24.200,00
1982
11
320
3.854,30
1982
53
370
19.485,32
1982
9
3000
34.795,00
1983
1
3.728,00
1983
153
300
90.780,94
1983
242
300
126.457,50
1983
205
300
103.200,00
1984
17
20.000(Incra)
362.767,70
1984
6
250
1.500,00
1986
13
300
3.663,80
1986
31
300
27.420,50
1986
14
301-1066
8.070,00
1986
1987

1
10

301,70-611,70

4.548,95
3.620,70
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Subd. Mário B. Castro Prado
Vila Moletta
Resid. Panorama
Jardim Recanto dos Pássaros
Jardim União
Posto Vila Pagano Ltda
Cêramica Pessagno Ltda
( Subd. O Pessagno )
Cêramica Pessagno Ltda
(Subd. O Pessagno )
Subd. Jordão Furlan e Outros

1988
1988
1988
1988
1988
1989
1989

1
113
157
48
101
1
1

1989

1

1989*

2
3909

TOTAL

4.712,08
99.036,60
82.550,15
24.200,00
26.755,01
14.474,95
55.959,50

300
300
300
130

1.955,00
313,7

627,40
2.963.410,80

LOTEAMENTOS APROVADOS - 1991 á 2000
NOME EMPREENDIMENTO
Nova Itália
Vill. Visc. Itamaracá I
Jardim São Francisco
Jardim Centenário
Subd. Genoveva Martins Juliato
Subd. Terezinha Negrello Peleg.
José Cason
Prefeitura Município de Valinhos
( Subd. Concon )
Village Visc. Itamaracá II
Morada do Sol
Subd. Osvaldo Batista da Silva
Subd. Alberto Concon e outros
Subd. Luiz Carlos Stocco
Subd. Anésio Pinheiro
Centro Comercial Valinhos
Resid. Augusto Valentin Juliato
Subd. Genoveva Martins Juliato
Subd. Rócio Castro Prado
Subd. Joana ºG. Previtale
Residencial Fonte Nova
Pedra Verde
Jd. Recanto dos Pássaros II
Resid. Santa Maria
Resid. Fazenda São José
Asociação dos Engenheiros,
Advogados e Médicos
Jardim Alvorada
Residencial Ana Carolyna
Jardim Pacaembu

APROV. Nº UNIDADES ÁREA EXCL.(M²) SITUAÇÃO ÁREA GLEBA (m²)
1991
286
300
implantado
158.628,34
1991
140
1000
implantado
257.026,49
1991
112
475-700
implantado
122.103,27
1991
284
200
implantado
117.090,29
1991
1
2.021,67
1991
1
819,00
1991
1
550,00
1991*
1
2.750,00
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1997

140
1000
158
140
26
300-405,50
13
300-374,55
15
300
1
29 (com/ind.)
300-2500
43
300
7
1162,70-4.401,01
5
10
330
369
300
83
300
109
300
167
300
383
500
3
300
37
220
56

300
300
300-360

implantado
implantado
implantado

implantado
implantado

implantado
implantado
implantado
implantado
implantado

implantado
implantado
implantado

287.019,42
43.287,70
8.208,00
4.130,00
7.948,55
757,88
29.220,80
55.458,70
20.227,71
6.794,44
3.830,00
258.902,70
67.737,94
59.552,45
87.566,70
399.486,63
900,00
20.959,00
120.000,00
34.401,40
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Subd. Dalva Juliato Mamprim
Shangrila ( Regulariz. )
Subd. Iporanga E. imobiliario
Subd. Iporanga E. imobiliario
Jardim Samambaia
Subd. Itauna
Jardim Nova Palmares
Paiquerê

1997
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999

Subd. Dalva Juliato Mamprim
Jardim Nova Espírito Santo
Residencial Santa Gertrudes

1999
1999
1999

Luiz Perseguetti
Luiz Perseguetti
Valivel Veículos Valinhos Ltda

1999
1999
2000

1
41
14
35
73
18
202
49 resid.
15
com/serv/ind
1
404
192 resid.
2 com.
15
1
18

750
312,48
300
200-240
300
170
650

parcial. Impl.

2000

n.i.

300
200-300

em implant.
implant.

implantado
implantado
implantado
implantado

502,55-2880,04

343,15
67.904,17
5.191,35
11.581,52
37.652,35
5.426,60
80.382,00
128.395,65

3.571,55
250.809,00
121.905,00
20.180,20
20.000,00
12.477,90

593,7

LOTEAMENTOS / COND. IMPLANTADOS E HABITADOS - NÃO APROVADOS
Jardim São Marcos
Jardim Universo
Beira Rio
Bosque dos Eucalptos
Ana Carolina II
Vila Vitória
Jardim Paraná

TOTAL

s/aprov.
s/aprov.
99(I)
99(I)
99(I)
00(I)
00(I)

903
203
100
120
103
25
93

200
200
200
200-300
300
300
300

5.107

SUB-TOTAL

26.165

implantado
implantado
implantado
implantado
implantado
implantado
implantado

305.481,24
110.458,20
43.289,43
67.773,51
54.108,72
16.969,00
56.160,00

1.770.774,70

36.179.055,52

CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS APROVADOS - A PARTIR DE1991
NOME EMPREENDIMENTO
Bougainvillea
Portal do Quiririm
Moinho Verde
Monte Carlo
Vila D'Este
Serra D'Água
Blumem-Hof
Oruan
Tabatinga

APROV. Nº UNIDADES ÁREA EXCL.(M²)
1990
18
800
1991
74
500
1992
22
80( 2 Dorm.)
1992
24
800
1994
-15
1500
1994
12
450
1994
-38
150(3 Dorm.)
1995
38
500
1996
140
200

SITUAÇÃO ÁREA GLEBA (m²)
implantado
22.480,00
implantado
58.530,25
implantado
3.732,00
implantado
28.637,00
implantado
-26.966,70
implantado
9.106,35
implantado
-10.243,80
implantado
27.450,00
implantado
70.564,50
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Aldeia da Mata
Green Boulevard
Terras do Caribe
Villagio Di Fiori
Vila Fontana
Mirante do Lenheiro
Camburi
Itamambuca
São Joaquim
Itapema
Águas da Serra
Moinho de Vento
Cisalpina Park
Villagio Florença
Portal do Lago
Vila Toscana
Maria Regina
Vivenda das Quaresmeiras
Querência
Solarium
Morada das Nascentes
Terras do Oriente
Village Monet
Millennium

TOTAL

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1998
1998
com.
1999
1999
1999

22
-62
384
34
62
392
32
105
524
113
109
258
97
94
-79
-17
4
27
-113
-63

360-500
770
450
350
400
200
250
200
200
200-240
300
1000
1000
360
750
370

N.I.
implantado
implantado
implantado
implantado
implantado
implantado
implantado
implantado
implantado
em implant.
implantado
implantado
implantado
em implant.
em implant.

19.312,00
-77.200,00
296.260,16
21.619,65
34.970,69
127.050,00
13.440,00
38.296,30
200.024,78
49.279,40
37.192,85
464.352,81
240.080,68
47.950,00
-101.302,50
-14.993,00

400
270
580

em implant.
em implant.
em implant.

14.998,75
-60.500,00
-56.116,01

1999
com.
2000
2000
2000
2000

-18
4
265
377
21
189
3045

316

em implant.

-9.217,84

375
330
300
400

N.I.
implantado
em implant.
implantado

179.822,67
250.721,81
9.993,00
130.167,40
2.039.493,20

CONDOMÍNIOS VERTICAIS APROVADOS - A PARTIR DE1991
NOME EMPREENDIMENTO
Portal do Quiririm
Portal da Colina
Porto Seguro
Parque dos Pássaros
Jardin Centenário 2ª Etapa
Bosque do Frutal
Alci R. Facio ( S/ Denom. )
Sérgio Donizetti ( S/ Denom.)
Residencial Valinhos
J.E.Cabral ( S/ Denom. )
Treviso/ Ferrara
Elias Sucar e Outro ( S/Denom)

APROV. Nº UNIDADES
1991
36
1996
96
1996
84
1996
660
1996
96
1996
224
1997
46
1997
22
1997
168
1998
49
1998
32
1999
80
120

Nº Dorm.
4
2
3
2
2
2
2
2
3
3
2
3
1

SITUAÇÃO ÁREA GLEBA (m²)
implantado
9.825,75
em implant.
7.000,01
N.I.
18.190,00
em implant.
57.012,00
implantado
7.633,31
em implant.
30.787,39
implantado
1.957,35
implantado
1.655,51
em implant.
9.239,42
N.I.
16.848,77
em implant.
1.728,92
N.I.
4.602,45
N.I.
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Haroldo Canale ( S/Denom.)
Conzep(S/ Denom.) M./ Verde

TOTAL
SUB- TOTAL
* Data Aproximada
(-) Áreas Reurbanizadas

1999
1999

72
-36

3
2

1749

30.959

em implant.
em implant.

15.373,73
-4.370,00
177.484,61

38.396.033,33
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ANEXO B
PLANTA: EVOLUÇÃO URBANA DE VALINHOS
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ANEXO C
PLANTA: LOCALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE URBANIZAÇÃO FECHADOS
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ANEXO D
PLANTA: EVOLUÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DE VALINHOS
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ANEXO E
PLANTA: ZONEAMENTO VIGENTE EM VALINHOS
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ANEXO F
PLANTA: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
(ZONA URBANA)
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ANEXO G
PLANTA: REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS
(ZONA URBANA)
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ANEXO H
PLANTA: VIAS PAVIMENTADAS
(ZONA URBANA)
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ANEXO I
PLANTA: ÁREAS VERDES POR SITUAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO
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ANEXO J
PLANILHA: ÁREAS VERDES EM CONDOMÍNIOS
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ANEXO L
FOTO AÉREA DE VALINHOS
(FONTE: EMPLASA, 2000)
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ANEXO M
FOTOS: FORMAS DE FECHAMENTO DOS NÚCLEOS FECHADOS
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ANEXO N
CROQUI: SITUAÇÃO DOS PRINCIPAIS CURSOS D´ÁGUA EM VALINHOS
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