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RESUMO

O presente trabalho aborda o tema do parcelamento do solo para fins
residenciais em duas cidades da Região Metropolitana de Campinas: Sumaré e
Americana no período entre 1950 até os dias atuais.
A análise é feita por meio do levantamento de padrões físicos dos
loteamentos e é embasada na legislação urbanística municipal, estadual e Federal
elaborada para regulamentar o processo de parcelamento do solo e ainda,

na

articulação política e econômica dos agentes produtores do loteamento: o poder
público, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada.
O trabalho aborda também a ação do poder público frente à necessidade de
regulamentar a ocupação territorial, por meio da produção da legislação urbanística
e ambiental, tendo por outro lado, a pressão da iniciativa privada por melhores
oportunidades de aproveitamento do solo, e da sociedade civil organizada por um
acesso universal à terra qualificada.
A

conclusão se dá com um balanço dos padrões de loteamentos

resultantes dessa evolução legislativa e da articulação dos principais atores sociais
envolvidos: poder público e agentes privados e um terceiro, de ação recente, a
sociedade civil organizada.

São ponderadas também as mudanças de posturas

adotadas pelo poder público na gestão do processo de parcelamento do solo frente
aos novos instrumentos legais disponíveis para seu atendimento e à nova
redistribuição de forças entre os agentes envolvidos no processo.

Palavras-chave: Parcelamento do solo, Loteamento residencial, Americana, Sumaré,
Legislação Urbanística e Ambiental, Região Metropolitana de Campinas.
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Abstract
This paper addresses land parceling for housing purposes in two cities in the
Metropolitan Region of Campinas: Sumaré and Americana through a period starting
in 1950 until nowadays.
This study is based upon the local, State and Federal legislation, which was
brought forward to regulate the land parceling process. It is also based on the
economic and political arrangements concerning the players involved: government
authorities, private investors and the organized civil society.
Additionally, this paper embraces the government authorities’ action before
the necessity of regulate the land occupation, by Its production of a urbanistic and
environmental legislation, bearing on the other side,

the pressure of the private

initiative witch wants better opportunities to profit the land, and the pressure of
organized civil society for an universal access to qualified piece of urban land.
Finally, a comprehensive assessment is provided, with a balance of the land
parcels resulted from the legislative evolution and from the articulation of those main
social actors involved. Also are analyzed the government actions to deal with the
land parcel process before the new legal features available to It and before the new
strengths distribution between the agents involved in the process.

Keywords: Soil parceling, Soil parcels for housing use, Americana, Sumaré,
Urbanistic and environmental legislation, Campinas metropolitan area.
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Introdução

Este trabalho propõe-se a analisar os fatores que ordenaram o processo de
produção do loteamento residencial nas cidades de Americana e de Sumaré,
municípios pertencentes à Região Metropolitana de Campinas posterior à
emancipação dos mesmos, na década de 1950.
Ele tem com motivador principal a vivência, por mais de duas décadas, do
autor na região e sua busca desde o período de graduação, pelo entendimento do
processo de evolução urbana regional e, mais recentemente, a ocupação do solo
para fins residenciais, como ele tem sido gerido pelas prefeituras e os fatores
estruturadores desse fenômeno.
O trabalho inicia-se com o estudo da evolução urbana da cidade Central da
Região, Campinas, dada sua grande influência sobre o crescimento tanto de Sumaré
quanto de Americana. Aborda-se a articulação entre sua elite política e econômica
com o Governo Federal, para garantir ali melhorias constantes da infra-estrutura
urbana e do transporte inter-regional necessários como suporte aos modelos
econômicos construídos, e seus resultados para o crescimento urbano regional.
Em seguida é feita uma análise do arcabouço legislativo

urbanístico e

ambiental no período abordado, nas instâncias Federal e Estadual de São Paulo, o
qual

orientou as legislações correlatas nos dois municípios estudados.

As

legislações são analisadas como conseqüências do processo de metropolização
ocorrido no país a partir dos anos 60 e da própria articulação de agentes sociais na
busca de objetivos distintos nesse processo. Comentam-se o Código Florestal, a lei
6766 ou Lei Lehman, os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 e o
Estatuto das Cidades, bem como algumas das revisões de alguns destes que
tramitam hoje no Congresso Federal.
De posse dessa análise, passa-se ao estudo das características da evolução
urbana e da produção do loteamento residencial em si nos dois municípios, do
projeto à sua ocupação atual, fazendo-se uso de mapas, fotos, entrevistas com os
agentes envolvidos no processo como as prefeituras locais e os loteadores privados.
A legislação urbanística municipal e a postura dos governos locais quanto ao padrão
de ocupação territorial desejado são os panos de fundo para esse estudo.
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Como resultado,

tem-se um balanço dos padrões de loteamentos

produzidos sob essa evolução legislativa e da articulação dos principais atores
sociais envolvidos: poder público e agentes privados e um terceiro, de ação recente,
a sociedade civil organizada. São ponderadas também as mudanças de posturas
adotadas pelo poder público na gestão do processo de parcelamento do solo face
aos novos instrumentos legais disponíveis para seu atendimento e à nova
redistribuição de forças entre os agentes envolvidos no processo.
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1 A evolução urbana na RMC: os agentes de um processo.
RESUMO
A Região Metropolitana de Campinas, RMC,

teve seu desenvolvimento

urbano no século XX caracterizado por uma forte mudança no seu motor econômico
que levou a uma alteração profunda do uso predominante do solo. O novo modelo
atraiu uma grande quantidade de população que acabou por fixar-se principalmente
em Campinas e nos municípios ao redor da Rodovia Anhangüera. A articulação
entre os proprietários de terras e industriais da região com os poderes públicos
locais e mesmo federais, colocaram a região na rota do investimento em todos os
momentos em que ele aconteceu a partir dos anos 50. O padrão de crescimento
urbano gerado por essa estrutura econômico-política da sociedade regional foi
similar a outras cidades e aconteceu num ritmo que fugiu ao controle do poder
público obrigando-o a criar uma estrutura legal para regular o parcelamento e usos
do solo e dos demais recursos naturais. As leis federais e estaduais nesse sentido
obrigaram paulatinamente os municípios a reger seu espaço territorial. Estes por
sua vez colocaram-se a elaborar meios de garantir recursos para honrar com esses
compromissos criando impostos, principalmente pelo uso do solo, o chamado IPTU.
Ao longo de 5 décadas entre 50 e 2000 a divisão política de municípios
alterou-se bastante na região de Campinas, onde vários distritos buscaram sua
emancipação com o intuito de reter os recursos gerados ali. Esse tema torna-se
muito recorrente na linha de gestão dos governos municipais: a busca por recursos,
investimentos privados e pouco controle do uso do espaço urbanizado, além da
crescente descentralização da produção da própria cidade, alocada a cargo da
iniciativa privada.
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Campinas ao longo de todo o século XX polarizou o crescimento
populacional num raio de 30 km à sua volta. A começar em meados do século XIX,
por ser passagem entre São Paulo e Minas para o transporte de mercadorias e
escravos e depois, com o café e a instalação da ferrovia, no final do século XIX,
passa a ser o centro de escoamento da produção agrícola para o litoral paulista
conforme analisa Santos (1998).
Sua classe política, à medida que enriqueceu tornou-se igualmente influente
tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal conseguindo, através do
ambiente político de então, o controle da máquina estatal para a realização da
transição da geração de lucros vindos da agricultura para a indústria.
Desde sua implantação, a infra-estrutura de transportes (primeiro com a
ferrovia no final do século XIX e depois com a rodovia no final da década de 40) foi
importante agente orientador da ocupação espacial, não só nesse município, mas
em toda a região conforme vemos em Negri (1996).
Segundo Cano (1977), a ferrovia não só trouxe a possibilidade de expansão
da fronteira agrícola, de barateamento dos custos do transporte de cargas e da mão
de obra para a região e seus mercados, mas também agiu como um novo e
importante fator na diferenciação do valor da terra .
A ocupação do solo na região de Campinas teve no início sua base de
sustentação econômica na atividade agrícola, primeiramente canavieira e,
posteriormente, cafeeira dentro do século XIX, essa última chegando até a década
de 30 do século seguinte.

A atividade cafeeira, dada sua magnitude, pode ser

reconhecida como o primeiro sistema empresarial capitalista da região, pois
impulsionou todo um conjunto de outras atividades de suporte, então chamadas
"urbanas", como a imobiliária, a da construção civil, a comercial, a bancária, a de
infra-estrutura de transportes e, por fim, a industrial. A princípio, utilizou mão-de-obra
escrava e, depois (mas principalmente), assalariada, visando através da redução de
custos e aumento de produção, ao lucro, o qual era reinvestindo na sua própria
reprodução, como pode ser melhor conferido em Cano (1977). Verifica-se aqui o
primeiro impulso populacional da região, com a vinda de milhares de imigrantes
estrangeiros para ocupar terras e substituir o braço escravo.
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É importante ressaltar um marco que altera o padrão de apropriação e uso
do solo: a Lei de Terras, baixada pelo Governo Imperial de 1850, que tornou a
posse de um terreno válida apenas por meio de compra e venda. Até então, a
tradição ditava que a posse e a propriedade eram garantidas pela ocupação
destinada à produção agrícola, à moradia ou ao povoamento. É diante dessa nova
possibilidade, restrita a alguns (evitava-se assim que negros, índios ou imigrantes
tivessem a propriedade das terras que ocupavam), que os grandes proprietários
agrícolas de todo o país começam a registrar suas terras e, depois, a parcelá-las e
colocá-las à venda conforme vemos em Santos (1998). Na região de Campinas não
foi diferente. O parcelamento do solo logo se mostrou um negócio bastante lucrativo,
tornando-se um garantido meio de reaplicação e reprodução do capital cafeeiro
excedente. A formação da cidade e o assentamento habitacional foram mais um
resultado de uma crise do sistema econômico do café (atingiu-se o limite da
capacidade do mercado interno e externo), do que propriamente o fruto de um
projeto urbano, face à nova realidade social que se apresentava.
Eram os próprios cafeicultores os personagens centrais das esferas do
governo local. Investiam na cidade e obtinham contrapartidas de instalações de
infra-estrutura urbana, executadas pelo poder publico, que valorizavam suas terras e
favoreciam a especulação imobiliária.
Para ilustrar a importância econômica representada pela região, da virada do
século até 1920, Campinas já contava com iluminação pública, energia elétrica, gás,
sistemas de abastecimento de água e serviço de bondes, todos parcerias entre a
regulamentação por concessões públicas e os investimentos privados para a
exploração desses serviços. Na década de 30, o município de Americana também
recebia não só energia elétrica para iluminação pública de alguns trechos, como
também uma usina hidrelétrica para abastecer a indústria têxtil local.
Criam-se dessa maneira, conforme vemos em Carpintero (1991), as bases
de uma sistemática de ocupação do solo e de desenho de cidade, próprias de uma
cultura capitalista voltada à reprodução da força de trabalho e do próprio capital,
cultura esta alinhada ao estágio da evolução do capitalismo no país cujos ganhos
vinham da escala, muito mais que do investimento em produtividade.
O arranjo político de apoio a essas estruturas econômicas foi montado pelos
e para os grandes cafeicultores durante os trinta primeiros anos do século XX sendo
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interrompido com centralização política ocorrida no governo de Getúlio Vargas, na
década de 30 e

foi importante para a transição entre uma economia de base

agrícola para uma economia industrial e de serviços após o governo getulista.
Durante o primeiro mandato de Vargas, o governo local recebe interferência
da administração federal. O projeto nacional político-econômico traduzia-se em
ampliação da infra-estrutura urbana, construção de rodovias,

substituição de

importações, favorecendo a industrialização mas dificultando os desmandos locais.
É junto à secretaria de obras,

em Campinas que os empresários locais e

cafeicultores vão atuar, para continuar o projeto de expansão do capital sobre o solo
urbano, contribuindo para a formação de uma sociedade urbana de acordo com
Santos (1998).
De 1900 a 1920, a população da cidade saltou de 67.694 habitantes para
115.547, essencialmente composta por imigrantes assalariados, trazidos para o
trabalho na cafeicultura. Já nessa época, 6% deles correspondiam a operários fabris.
O assentamento dessa população foi feito através de vilas operárias, construídas
junto às fábricas que se localizavam ao longo da ferrovia. A partir de 1934, com o
"Plano de Melhoramentos Urbanos",1 aos moldes do Plano de Prestes Maia para
São Paulo, cria-se um zoneamento de usos do solo, colocando o uso industrial na
periferia e com ele, a habitação operária. Grandes áreas agrícolas foram parceladas
pela iniciativa privada para a venda aos imigrantes como lotes urbanos, seguidas
pela alocação de infra-estrutura pelo poder público, uma parceria constante na
prática de assentamentos habitacionais e de ocupação do solo em toda a região
campineira. Nesse período, a produção da terra urbana para a moradia ainda não
era enxergada pelos governos ou pela iniciativa privada que a produzia ou dela se
utilizava – muitas vezes ambos eram os mesmos como no caso dos industriais como parte da produção de uma cidade, mas muito mais como uma extensão do
local de trabalho, num novo modelo de relação de trabalho.
Em outros municípios da região, como Americana, Jundiaí, Sumaré, cortados
pela ferrovia, a atividade industrial também já operava e se difundia com rapidez,
seja a têxtil em Americana, seja a alimentícia em Sumaré e Jundiaí. Motivado pela

1

Consistia em prover a cidade de uma melhor infra-estrutura viária, de coleta de esgotos e de
canalização de córregos. No Centro, houve a criação de espaços públicos, como praças contendo
monumentos, e também a drenagem de várzeas e alargamento de avenidas.
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expansão urbana, o excedente da atividade agrícola passa também a ser reinvestido
em atividades fabris para o abastecimento dos centros urbanos maiores. O processo
de parcelamento das terras agrícolas, para fins de moradia e especulação
imobiliária, cresce cada vez mais.
Outros negócios tornam-se tão ou mais lucrativos que a atividade agrícola: a
atividade bancária, a imobiliária, a industrial, a atividade da construção civil, de infraestrutura de transportes e de melhoramentos urbanos.
Na década de 40, outro instrumento importante para promover a expansão
econômica interiorana trazido pela força política e econômica regional
implantação da rodovia Anhangüera em 1948 que,

foi a

assim como fez a ferrovia,

reorientou os vetores da ocupação do solo na região e estabeleceu um grande
diferencial no preço da terra à sua volta, dada a favorabilidade que representava
para a implantação de indústrias.
A partir da década de 50 é acentuada a instalação de indústrias na região,
bastante incentivada pelo Governo Federal. Representa o terceiro grande impulso
econômico e populacional para região. Grandes plantas industriais de capital
internacional chegam em Sumaré como a 3M e Muller do Brasil e em Campinas a
Pirelli, entre outras. A ação integrada governamental e do capital principalmente
internacional nesse período traduziu-se em investimentos no aparelhamento das
cidades para o desenvolvimento industrial e possibilidades de assentamento da
mão-de-obra. Neste trabalho o recorte é feito na região de Campina, no entanto, tal
ação governamental era parte de um projeto nacional de desenvolvimento
econômico baseado na instalação de grandes indústrias de base de capital
internacional ou "multinacionais" como eram chamadas,

próximas a eixos de

transporte e de áreas dotadas de infra-estrutura, mão-de-obra e de mercados
consumidores. Temos na região de Campinas todas essas qualidades buscadas por
tais empresas, ficando a cargo do poder público o melhoramento da infra-estrutura
do território.
É interessante destacar, mais uma vez, que o poder público se organiza, seja
no aspecto financeiro seja no aspecto técnico, para o aparelhamento do território,
servindo às necessidades desse novo empresariado. As áreas para o assentamento
da mão-de-obra operária são próximas às indústrias, mas distantes do centro da
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cidade, onde se encontrava toda a infra-estrutura social para a vida urbanoindustrial.
A atividade de parcelamento do solo para a venda de lotes (urbanos no caso
aqui) ou "loteamento" como popularmente passou a ser chamada era executada
quase que unicamente pela iniciativa privada, pela vantagem da propriedade da
terra, e pela garantia do lucro. Sendo assim,

os produtores rurais, cujas terras

estavam próximas às bordas da malha urbana, aproveitam-se da desvalorização das
terras para o uso agrícola para criar um grande estoque de terras de futuros
loteamentos, às margens das rodovias que vêm cortar a região.
Na época, a legislação urbana dos municípios visava mais à viabilidade de
locais e de infra-estrutura para atrair as empresas, que à acomodação da grande
massa de imigrantes que chegava à cidade, como veremos com Sumaré.
A prefeitura de Campinas, com vistas a ordenar o crescimento acelerado da
ocupação da sua periferia regulamenta, em fins da década de 50 o parcelamento do
solo, já

bastante esperado pelos empresários imobiliários locais. Como

conseqüência, tal medida gera uma queda nos novos loteamentos periféricos e uma
forte alta nos preços dos terrenos vagos próximos ao Centro. É o estopim para um
processo rápido de verticalização do Centro da cidade, gerando altos lucros para o
setor imobiliário como é analisado por Carpintero (1991).
Em paralelo, a região sudoeste do município campineiro, cortada pela
Rodovia Anhangüera, sofre um processo de rápida expansão de loteamentos
irregulares, para fixação da população imigrante, atraída pela instalação de
indústrias. Essa tendência influencia o processo de ocupação de Sumaré,
Indaiatuba, Hortolândia e Monte Mor, todos limítrofes à região de Campinas e
cortados pela rodovia.
Surge então, a necessidade de o poder municipal olhar para o ordenamento
da cidade como um todo, e não mais como um conglomerado de setores, como
ocorreu com o Plano de Melhoramentos Urbanos de 1934. As influências
estrangeiras referentes ao urbanismo pregavam o planejamento completo da cidade,
a sua setorização, e a sua otimização. Em 1959, é implantado o primeiro "Código de
obras e urbanismo de Campinas", aplicando um zoneamento de usos para a cidade
que visava ao ordenamento da ocupação do solo, e distribuía sobre ele "as funções
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da cidade", aos moldes da Carta de Atenas, como foi chamada a síntese do
pensamento urbanístico mundial da época.
A dinâmica que leva ao crescimento das cidades já estava instalada pela
crescente economia capitalista, que articulava a especulação imobiliária, a indústria
e a agricultura de exportação das culturas do café, da cana-de-açúcar, da laranja e
de outras frutas, tudo apoiado nos avanços de pesquisas agropecuárias de institutos
bastante concentrados na região, como a Embrapa, a Esalq, o Instituto Agronômico
e Unicamp.
A partir da década de 60, grandes somas de população chegam ao estado,
na maior parte para a chamada Grande São Paulo, o principal pólo de destino de
migrantes de todo o país. As instâncias públicas estadual e federal tomam medidas
de grande alcance para estruturar os municípios, não só da região Campineira, mas
também de outras regiões do Estado de São Paulo.
Entre as alterações estão a criação e a emancipação de municípios, como
podemos observar na figura 1 e também no anexo A . Esse processo de
desmembramento de novos municípios tem como estratégia a fixação da renda
gerada na localidade, o que não ocorre na condição de distrito, quando a renda
gerada fica concentrada na sede. Um dos itens de geração de renda municipal é
justamente o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), o que leva os novos
municípios a agilizar e facilitar a implantação de loteamentos industriais e
residenciais.
Tal fato se repete mais uma vez, na década de 90, com a criação de mais 3
municípios, apoiados pela maior autonomia concedida a eles pela Constituição
Federal, quanto à arrecadação de tributos.
O grande impulso no crescimento populacional da região campineira ocorre,
de fato, a partir de 60. Tem a seu favor forte contribuição dos governos estadual e
federal segundo Negri (1996), que pretendiam reduzir a excessiva concentração de
produção industrial e de população na Grande São Paulo, e a intensa migração para
a Capital. Em 1960, a Grande São Paulo respondia por 41% da produção industrial
nacional e por 73,8% da estadual.

22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Americana
Artur Nogueira
Campinas
Cosmópolis
Engenheiro Coelho
Holambra
Hortolândia
Indaiatuba
Itatiba
Jaguariúna
Monte Mor
Nova Odessa
Paulínia
Pedreira
Santa Bárbara D'Oeste
Santo Antonio de Posse
Sumaré
Valinhos
Vinhedo

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

Criação dos Municípios na
RMC
Anteriores a 1950

Década 1950

Década de 1960

Década de 1970

Década de 1990

Figura 1. Desmembramentos municipais da RMC ocorridos no século XX.
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA –
modificado pelo autor

No final da década de 60 e, principalmente durante a década de 70, foram
criadas

diretrizes

intervencionistas

estatais,

para

reverter

a

concentração

populacional na capital. Uma delas foi o Proinde – Plano Rodoviário de
Interiorização do Desenvolvimento - que ampliou em 5000 km a rede rodoviária,
partindo da Capital. Foi o programa que mais recursos recebeu dentre os
investimentos em infra-estrutura e, na região de Campinas, construiu a Rodovia dos

23
Bandeirantes. Outras frentes de ação foram os Cidades Médias, Cidades Pequenas
e de Desconcentração e Descentralização Industrial.2
O Governo estadual debruçou-se na ordenação de uma rede urbana
hierarquizada

e

estabeleceu

estratégias

territoriais

através

das

Regiões

Administrativas, sendo as principais a da Capital, a de Campinas e a de Santos.
Criou o Balcão de Projetos, com a finalidade de assessorar empresas que
quisessem se instalar no interior do Estado. Montou uma rede de Escritórios
Regionais de Planejamento, os ERPLANs, para operacionalizar essas ações nas
localidades, mas foram esvaziados nos anos 80 com a redemocratização do país. O
suporte financeiro foi dado com a criação do BADESP, Banco de Desenvolvimento
do Estado de São Paulo, órgão destinado ao financiamento à industria.
Ainda segundo Negri, no biênio 78/79, o Programa Cidades Médias operou
transferências de capital para os municípios aplicarem em infra-estrutura urbana.
É interessante ressaltar que o Governo do Estado de São Paulo evitou a
estratégia dos incentivos fiscais para atrair as indústrias. No entanto, os municípios
adotaram o caminho oposto. Em vez de legislar sobre o uso do solo, que era e ainda
é de sua exclusiva competência para ordenar a instalação de indústrias, os
municípios passaram a agir como "agências de fomento", embora sem recursos para
tal.
Nesse período os municípios do estado iniciam uma disputa entre si, para
atrair as indústrias. Oferecem incentivos fiscais, contraem altas dívidas para criar e
equipar distritos industriais (mais de 1000 durante a década de 80), muitos deles
subutilizados até hoje.
Campinas não adotou essa política de incentivos e no entanto, foi a cidade
que mais indústrias atraiu, assim como o Vale do Paraíba que se industrializou sem
lançar mão desse artifício.
Começa a surgir um corpo de leis e medidas legais para ordenar a expansão
urbana, muito mais no intuito de restringi-la do que de redirecioná-la.

2
Programa criado com o intuito de capacitar algumas cidades de porte médio para serem pólos de
suporte de serviços para suas regiões.
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Em 1965, o Governo Federal baixa a Lei 4771, conhecida como "Código
Florestal", que restringe a ocupação urbana em determinados locais, como morros,
margens de córregos, e define áreas de proteção florestal contra o desmatamento.
A despeito de dispor de várias diretrizes de fomento, o nível estadual de
governo não tinha instrumentos legais para atuar em particular, sobre o uso do solo.
Por isso, em 1973, cria a figura das "Regiões Metropolitanas", incorporando a
instância estadual nos assuntos de desenvolvimento urbano.
Em 1974, é instituída a Lei 898/75, a "Lei Estadual de Proteção dos
Mananciais", que define áreas delimitadas de proteção dos recursos hídricos da
Região Metropolitana de São Paulo, restringe a instalação de indústrias e de novos
loteamentos, incentivando a busca por novas localidades para o desenvolvimento
industrial e habitacional, principalmente. É nessa linha que surge a CETESB
(Companhia Estadual de Tecnologia e Saneamento Básico), para monitorar a
qualidade ambiental, a princípio na Capital, por conta de a urbanização ser a
principal causa da poluição do ar.
Tal esforço pelo controle do desenvolvimento urbano e pela desconcentração
econômica da Capital surge efeito ainda na década de 70, aumentado a participação
do interior do Estado no valor da produção industrial de 29,3% em 1970, para 34,1%
em 1975, como pode ser visto em Negri (1996).
Uma grande contribuição do Governo Federal para o fomento da implantação
de infra-estrutura ocorre, através de volumosos repasses de recursos via BNDES e
BANESPA.
A desconcentração econômica tem íntima relação com o crescimento da
população de vários municípios ao redor de Campinas. A instalação de indústrias e a
relativa oferta barata de terra para moradia passam a atrair mão-de-obra, abrindo um
ciclo de atração populacional sem precedentes. Como pode ser analisado pela
tabela 1, o incremento populacional ao longo da década de 70 é de cerca de
600.000 pessoas e, nos vinte anos seguintes, atinge um número duas vezes maior.
No entanto, a distribuição dessa população não é uniforme pela região, como
podemos ver ainda pela tabela. Há municípios como Campinas e Sumaré que, no
período de 1970 a 2000, absorvem juntos mais da metade do incremento absoluto.
Sumaré acaba se desdobrando em 2 municípios, tamanho o aumento populacional.
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O ritmo de crescimento da população suplanta a capacidade de organização
municipal para regulamentar e fiscalizar a ocupação do território.

Tabela 1 – Evolução da população da região de Campinas
População Residente em números absolutos*
1970
1980
2000
Campinas
372.067
664.559
969.396
Sumaré
22.492
100.589
346.295
65.601
121.552
181.796
Americana
Sta. Bárbara D'Oeste
30.534
75.866
169.479
0
0
150.885
Hortolândia
Indaiatuba
30.210
55.731
146.312
30.520
48.670
82.619
Valinhos
Itatiba
28.179
41.377
80.678
10.584
20.573
51.080
Paulínia
Vinhedo
12.215
21.494
46.955
11.971
23.067
44.262
Cosmópolis
Nova Odessa
8.197
21.743
41.983
Monte Mor
7.881
13.890
36.981
Pedreira
14.957
21.295
35.164
Arthur Nogueira
10.089
15.802
32.930
10.319
15.093
29.388
Jaguariúna
Sto. Antonio de Posse
7.752
10.825
18.095
0
0
9.992
Eng. Coelho
Holambra
0
0
7.215
RMC
673.568
1.272.126
2.481.505
* Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE

Incrementos
80/70
Absol.
292.492
78.097
55.951
45.332
0
25.521
18.150
13.198
9.989
9.279
11.096
13.546
6.009
6.338
5.713
4.774
3.073
0
0
598.558

80/70 %
79%
347%
85%
148%
84%
59%
47%
94%
76%
93%
165%
76%
42%
57%
46%
40%
89%

00/80
Absol.
304.837
245.706
60.244
93.613
150.885
90.581
33.949
39.301
30.507
25.461
21.195
20.240
23.091
13.869
17.128
14.295
7.270
9.992
7.215
1.209.379

00/80 %
46%
244%
50%
123%
163%
70%
95%
148%
118%
92%
93%
166%
65%
108%
95%
67%
95%

Até esse momento, a legislação existente em todas as instâncias não aborda
o tema do parcelamento do solo e é esse o passo dado ao final da década de 1970,
outra vez pelo Governo Federal.
A década de 70 é a década do "milagre econômico brasileiro", atraindo
grandes somas de população para as cidades. O Estado totalitário vigente não
poderia deixar de lado a questão habitacional. É o período da produção de
assentamentos habitacionais em grande escala, promovidos no Estado de São
Paulo pelas Cohabs e financiados pelo extinto Banco Nacional da Habitação, BNH,
de caráter federal.
É interessante observar o modelo de assentamento adotado pelas Cohabs,
reconhecido pelo padrão uniforme para todo o Estado de São Paulo: (i) grandes
glebas de terreno compradas, em geral, em locais afastados da infra-estrutura
urbana existente, para se obter um custo menor; (ii) construção de extensos
conjuntos de casas ou de edifícios de até 4 andares, para, aos poucos e
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posteriormente, alocar a infra-estrutura e os equipamentos urbanos, como rede de
esgoto, transporte e educação.
Dentro desse padrão, no fim da década de 60, a Cohab Bandeirantes loteia
imensas áreas na região sudoeste do município de Campinas, na divisa com
Indaiatuba e Sumaré, promovendo o surgimento de grandes bairros populares,
separados do centro urbano por grandes vazios. Isso se repete na década seguinte,
em Americana, também ao longo da mesma Rodovia e distante da área Central da
cidade.
Em paralelo, em uma escala muito maior, acontecia o parcelamento do solo
de maneira "clandestina", pois não havia regulamentação específica. Essa
nomeação só é revertida com a promulgação da lei federal 6766, Lei Lehman, em
1979. Sendo assim, não se pode chamar tal parcelamento de ilegal, mas apenas de
"irregular". Segundo Fagnani e Meleti (1982 apud, SACHS, 1999), essa prática foi
tolerada pelo poder público, dada a sua incapacidade de atender à demanda por
terra urbana e de fiscalizar e repreender os transgressores.
A atração exercida pelas indústrias trouxe à região milhares de pessoas que
buscavam moradia e emprego, nem sempre próximos um do outro. Devido às
brandas regulamentação e fiscalização, Sumaré é desmembrada em 1955. Seu solo
é parcelado e oferecido a preços muito competitivos até para a região, constituindose numa alternativa aos preços e à regulamentação vigentes em Campinas.
Os municípios entram na década de 70 e permanecem até os dias atuais,
disputando indústrias, às custas de incentivos fiscais municipais e grandes despesas
com a montagem de loteamentos industriais, esforço que não ocorreu em prol do
assentamento da população, que aumentava visivelmente.
A década de 1980 contempla uma grande desmobilização da máquina
estatal de planejamento urbano. Ocorrem o fechamento dos escritórios regionais de
planejamento, a extinção do BNH, Banco Nacional da Habitação, e a incorporação
do Sistema Financeiro da Habitação, o SFH, pela Caixa Econômica Federal, todos
motivados pela escassez de recursos vivida pelo sistema de financiamento
habitacional.

A situação revela já uma grande crise do sistema de atendimento

público à demanda por moradia, levando uma imensa parcela de migrantes ao
assentamento auto-gerido, baseado na invasão de terras públicas e na
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autoconstrução (Santos;IPEA,1999). Há uma sobrecarga no déficit por moradia em
todo o país, fato ligado a todo um sistema não equacionado de gestão do
parcelamento do solo, da construção de residências e do seu financiamento. A figura
2 revela pelos dois mapas que, no início da década de 90, grande parte da RMC
ainda não dispunha de rede geral de água, revelando o descompasso entre a
expansão da mancha urbana, dos loteamentos, e da capacidade de adequação de
infra-estrutura. Somente ao longo dessa década é que vemos a reversão do quadro
pela análise, na mesma figura, da situação do abastecimento de água na RMC.

% domicílios
0 - 0,5
0,5 - 1
1-5
5 - 10
10 - 20
20 - 40
40 - 60
60 - 80
80 - 100

Figura 2. Domicílios sem rede geral de água na RMC.
Fonte: JAKOB A; CUNHA J. In: anais XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento
Remoto, Goiânia, Brasil, 16-21 abril 2005, INPE, p. 3771-3778.

As décadas de 80 e 90 são marcadas pela democratização política, vide a
emancipação de municípios, como já exposto. Nos anos 90 em particular, a crise
financeira do país na década anterior começa a ser sentida na RMC.
A taxa de crescimento da população cai sensivelmente nesse período, como
vemos na tabela 2. Os municípios ao redor de Campinas começam a crescer a uma
taxa superior à cidade sede,

fato causado pela migração intra-regional ou

metrópole-periferia, um traço comum às regiões metropolitanas brasileiras nesse
período (figura 3).
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Tabela 2

Fonte: FIBGE, Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000 ; apud
CUNHA, JAKOB et. al. (s/d)

Figura 3.Movimentos Migratórios Inter metropolitanos na RMC
Fonte: Fonte: FIBGE, Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000 ; apud CUNHA,
JAKOB et. al. (s/d)

Inicia-se um processo de grande desconcentração populacional partindo de
Campinas, de maneira desigual, causando uma "segregação social". A periferia não
é ocupada de maneira uniforme, pela mesma classe social, como vemos nos
municípios principalmente do eixo oeste, como Indaiatuba, Sumaré e Hortolândia.
Essas cidades recebem moradores de poder aquisitivo menor que os das regiões
sudeste e noroeste (figuras 4 e 5). Um segundo pólo irradiador de população, mas
em menor escala, é o município de Americana, destinando parte de sua população
aos municípios limítrofes de Santa Bárbara D'Oeste e Nova Odessa.
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% chefes
0 - 0,5
0,5 - 1
1-2
2-5
6-7
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20 - 40
40- 69,3

Figura 4. Chefes de domicílio sem rendimentos na RMC
Fonte: JAKOB A; CUNHA J. In: anais XII Simpósio Brasileiro de
Sensoriamento Remoto, Goiânia, Brasil, 16-21 abril 2005, INPE, p. 3771-3778.

% chefes
0-5
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15 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 70
70 - 98,7

Figura 5. Chefes de domicílio com rendimento acima de 10 SM na RMC
Fonte: Jakob A; Cunha J. In: anais XII Simpósio Brasileiro de
Sensoriamento Remoto, Goiânia, Brasil, 16-21 abril 2005, INPE, p. 37713778.
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Os fluxos intermunicipais de passageiros passam a ficar mais intensos, pois
estabelecem-se os movimentos pendulares diários, usando os principais eixos
rodoviários da região como vemos na figura 6.

Figura 6. Carregamento nos corredores de transporte coletivo na RMCFonte:
Plano Diretor de Campinas, 1991 (Apud, Caiado; In XI Encontro Nacional de
Estudos Populacionais da ABEP)

Essa migração provoca, mais uma vez, uma grande alteração nos padrões
de ocupação do solo na região, gerando novas demandas aos municípios
receptores.
Com a implantação da Constituição Federal de 1988, os municípios ganham
maior autonomia para legislar sobre o uso do seu solo. O Plano Diretor municipal
passa não só a ser obrigatório em municípios acima de 20.000 habitantes, como
também incorpora aspectos exigidos pelas instâncias superiores. Um exemplo é a
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conservação e a preservação do meio ambiente físico, limitando áreas a serem
ocupadas por quaisquer atividades. Alguns dados: (i) de 17 municípios da RMC
levantados pela Fundação SEADE3, em 1992, apenas 3 dispunham de Plano
Diretor. Já em 1999, 12 municípios afirmaram ter tal lei; (ii) em 1992, já havia lei de
zoneamento e parcelamento do solo em 12 municípios; (iii) em 1995, 3 municípios
contemplavam restrições à instalação de indústrias poluidoras; (iv) imposto
progressivo sobre áreas vazias adotado por 2 municípios; (v) ZEIS: adotado por 2
localidades: Nova Odessa (um pequeno município de 50.000 habitantes) e
Americana. Os itens (IV) e (V) representaram um avanço na legislação.
Outra competência a ser garantida pela Constituição aos municípios é
a da cobrança de tributos locais na composição de suas receitas. Logo, a tributação
sobre a posse da terra e de imóveis torna-se uma das receitas locais mais
conhecidas e importantes. Vemos, no gráfico 1, que a arrecadação dos tributos
sobre o terreno (Imposto Territorial Urbano) e sobre edificações (Imposto Predial
Urbano) aumenta muito sua parcela no total das receitas municipais. Seu
crescimento é bem superior à própria receita total. Um claro exemplo é o município
central da Região: Campinas.
Gráfico 1

Participação dos Impostos Territorial e Predial Urbanos
sobre a receita total -RMC
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%

2,99%
1,93%

3,07%
2,34%

6,00%
4,00%

6,95%

6,19%

1992

1995

2,00%

7,22%

8,54%

0,00%

Imposto Predial Urbano

1997

1999

Imposto Territorial Urbano

Fonte: FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS
SEADE; pesquisa municipal unificada – dados compilados pelo autor
3

Pesquisa Municipal Unificada.
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Gráfico 2

Variação Anual das Receitas - RMC
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Gráfico 3
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Gráfico 4
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Participação dos impostos Territorial e Predial Urbanos
sobre a receita total - Campinas
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Fonte: FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS
SEADE; pesquisa municipal unificada – dados compilados pelo autor

Esse imposto passa a ser um importante componente de arrecadação
municipal e está alinhado com a aprovação de loteamentos, com a construção e a
regularização de edificações e ainda, com as definições de perímetro urbano.
O atendimento à demanda por loteamentos traz um novo elemento
urbanístico à região de Campinas que, em pouco tempo, torna-se muito presente: o
loteamento fechado. Esse novo "conceito de morar" foi trazido da Grande São Paulo
nos anos 80, mas só se tornou numeroso a partir dos anos 90. Ele traduz alguns
fortes traços da sociedade atual, que busca segurança e qualidade de infra-estrutura
pública para sua moradia, e passa a se organizar nesse sentido. O crescente
aumento dos níveis de serviços em todos os setores oferecidos pelo interior do
Estado, somado à decadência dos mesmos na Capital, faz com que haja uma
uniformização das referências e expectativas quanto ao conceito de "morar bem". Ao
reconhecer sua incapacidade de atender a essa demanda, o poder público faz
parcerias com órgãos privados e da sociedade civil organizada para que o trabalho
de alocação de infra-estrutura seja feito em parceria.
Os loteamentos fechados passam a dominar a paisagem de municípios
como Valinhos e Vinhedo, e de distritos como Souzas e Barão Geraldo, todos da
RMC. Esses empreendimentos, promovidos pela iniciativa privada, acabam por
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aliviar em grande parte os custos de urbanização, que seriam públicos. Alem disso,
ainda geram renda, pois são voltados para a camada de alto poder aquisitivo. O
poder público, nesse caso, opera como agente regulador do cumprimento de uma
série crescente de exigências quanto à infra-estrutura alocada. A sociedade privada
reconhece logo a alternativa "segura" de se conseguir um "lugar ao sol", sem
sombras ou nuvens.

A localização desses empreendimentos dá preferência às

margens das rodovias regionais, como a Bandeirantes, a Dom Pedro I e a
Anhanguera, revelando uma nova visão espacial do conceito de município: a diluição
de suas fronteiras. É o claro padrão de assentamento metropolitano, onde seus
moradores circulam com freqüência por entre vários municípios, usando as rodovias
como avenidas.
Os equipamentos urbanos comerciais de grande porte vêm a se instalar ao
longo desses vetores, reforçando a escala regional da vida urbana, como podemos
ver em Caiado (s/d).
O "morar longe do centro da cidade" passa a ter um significado
completamente diferente daquele do início do século. A centralidade não é mais
referente a um município, mas a uma região.
Com a iniciativa privada financiando grandes implementos habitacionais, por
meio dos loteamentos dotados de infra-estrutura completa, os governos municipais
passam a elaborar políticas públicas para resgatar o atendimento da demanda
popular por lotes e por moradia.
Esse é o momento atual vivido por todas as instâncias de poder,
desenvolvendo a estruturação de políticas habitacionais descentralizadas, com
aportes de recursos destinados aos cidadãos de baixa renda, e buscando atender à
Constituição Federal quanto à "função social da cidade".
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2 Análise da legislação urbanística-ambiental nos níveis Federal e
Estadual.

Resumo

Neste capítulo são levantadas e analisadas as mais importantes leis que
estruturaram o corpo legislativo que hoje rege o processo de parcelamento do solo,
os usos de recursos naturais e a gestão pelo poder público, através de instrumentos
de intervenção, da ocupação de seu território pela urbanização.
A legislação urbanística produzida desde a década de 50 até os dias atuais
no país e principalmente no Estado de São Paulo começa por uma característica de
planos de melhoramentos, pontuais para algumas principais capitais e, devido à
aceleração da ocupação urbana de vastas áreas que concentravam recursos
hídricos e florestas (além da mesma ocupação pela atividade agrícola), leva à
estruturação de uma outra linha de regulamentações para a proteger e preservar tais
recursos.
Ao longo da segunda metade do século XX os dois ramos legais foram
sendo construídos e paulatinamente passaram a se inter-relacionar, as leis de usos
do solo passaram a conter diretrizes de proteção de recursos naturais e as
legislações de proteção de recursos a serem mais permissivas quanto a
determinados usos. A miséria urbana da falta de acesso a espaços qualificados para
a moradia atropelou as restrições ambientais e criou o desafio para o Estado e para
toda a sociedade que tem de escolher entre priorizar a resolução da miséria urbana
assumindo um grande passivo ambiental ou manter a busca por uma urbanização
sustentável e garantir ainda assim o acesso de muitos à cidade legalizada.
A análise de algumas das legislações urbanísticas e de parcelamento e usos
do solo é de suma importância para avançarmos no conhecimento de algumas das
transformações das cidades e, principalmente, para a produção de loteamentos
residenciais, fruto do parcelamento do solo.
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A legislação tem como objetivo adequar práticas e, acima de tudo, procurar
uma eqüidade de ganhos de um grupo social na busca da satisfação de um desejo
comum.
O desejo social em comum por trás da legislação urbanística é, antes de
mais nada, o do acesso ao uso de um espaço qualificado à vida urbana, seja a
terra, seja a edificação. Atrelado a esse desejo social, há outro: o da posse desse
espaço qualificado. Sua posse garante, muitas vezes, o controle do seu acesso. É
aqui que há o embate entre os diversos e mais recentes agentes da sociedade,
incluídos na legislação urbanística. O conflito maior de toda a legislação urbanística,
mas não apenas dela, é a restrição ao direito de propriedade e de uso da terra.
Não é o intuito do trabalho estudar a evolução da legislação que
regulamenta o direito ao acesso e à posse da terra urbana, ainda que os
instrumentos legais a serem analisados abordem tais aspectos.
A legislação que regulamenta a produção do parcelamento do solo é
relativamente recente quando aborda aspectos específicos, como o seu conceito, as
obrigações e os deveres e limitações da atividade das figuras do loteador e do
proprietário do lote. Sua produção está concentrada na maior parte, no século XX,
muito por conta do processo de urbanização brasileiro, ocorrido numa escala
singular nesse período. Essa legislação regulamenta ainda, todo o processo de
produção do elemento final do parcelamento: o lote. Tais aspectos, parcelamento e
delimitações de áreas e sua documentação eram, até então, abordados de maneira
superficial pelas legislações urbanísticas brasileiras, na época, muito mais precoces
quanto à regulamentação da construção das edificações.
O processo de urbanização tem como uma das atividades básicas
intrínsecas, a do mercado imobiliário. Esse mercado trabalha muito mais com a
qualificação de terrenos e edificações em "espaços" e, mais do que tudo, cria e
recria

o valor da "localidade" ou "do ponto" como bem analisa Villaça (2001).

Estando ele inserido numa prática mercantil, seu trabalho se dá tanto na frente da
exploração e da busca de novas áreas, quanto no aproveitamento máximo da sua
unidade de suporte, o lote, o qual passa a figurar como a unidade primeira e,
historicamente, a principal desse processo.
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Ao buscar a equalização de ganhos sociais na atividade do parcelamento do
solo, a legislação acaba por restringir a oferta em relação à demanda, permitindo
que os loteadores elevem o preço, artifício usado para garantir que seu produto seja
sempre adquirido pelo melhor segmento do mercado consumidor. Cria-se um círculo
vicioso entre a super exploração da terra disponível (parcelamento excessivo) e a
supervalorização dos espaços construídos, quando respeitadas as restrições legais.
O setor público quer garantir o acesso à terra urbanizada à grande parte da
demanda, sem que haja um assentamento insalubre, e o setor privado anseia por
altos rendimentos como retorno para o seu investimento na urbanização. Esse
embate entre os dois setores vem sendo o tema de diversos exercícios legais e de
políticas públicas.
A legislação urbana, que durante a maior parte do seu tempo de existência
tentou garantir acesso à terra à população e lucro aos loteadores, muda seu
"discurso" em fins da década de 80, com a Constituição Federal. Porém, na prática,
é apenas em 2001, com o Estatuto das Cidades, que passa a enxergar que não é de
interesse do mercado imobiliário atender a toda a demanda. A parcela não atendida
recebe então, um suporte legal de maior peso, para equalizar seu acesso ao lote
urbanizado.
Aqui serão analisadas algumas leis que de fato orientaram os rumos da
expansão urbana, muitas pela restrição do uso da terra e outras pela orientação
para determinadas demandas populares.
A primeira delas é o Código de Águas (Decreto Federal 24.643, de
10/07/34 ) primeiro instrumento legal federal a fazer restrições, ainda que pequenas,
à ocupação da propriedade, elaborado para proteger os bens de utilidade pública, no
caso, as águas. Restringe a ocupação de margens de cursos d'água e faixas à
beira-mar, nomeados como de domínio público, mas tolera o uso privado nessas
áreas para alguns casos específicos.
Ainda na década de 30, surge o decreto-lei 58, de 10 de Dezembro de 1937.
Apesar de dispor sobre loteamentos e vendas de terrenos, não pode ser
considerado ainda uma legislação urbanística. Aborda o loteamento no seu aspecto
comercial e documental, promovendo garantias para os compradores ao exigir, do
loteador, uma clara documentação de histórico de propriedade do imóvel loteado e a
inscrição nas prefeituras municipais do projeto e do memorial de parcelamento. Essa
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lei busca reduzir a prática de vendas de lotes em situação irregular, que gerava
grande prejuízo à economia popular.
A primeira legislação a nortear o livre uso da propriedade da terra a ser
abordada é a lei Nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, conhecida como Código
Florestal Brasileiro. Ela restringe muito mais que prescreve procedimentos de
remoção de florestas. Seu impacto econômico é bem grande para as áreas rurais
cultivadas, principal motivador de sua criação e razão pela qual é promulgada.
Despende grande parte do seu corpo de orientações às conseqüências da aplicação
da lei no meio rural e, em menor grau, às áreas urbanas. Seu maior impacto sobre
as áreas urbanas e sobre o aproveitamento do solo para loteamento são as
restrições (totais ou parciais) para a ocupação de morros e suas encostas, margens
de rios, lagos e cursos d'água, não coincidentemente, os pontos mais afetadas nas
cidades brasileiras as quais se formaram ao longo da região costeira, nas
desembocaduras de rios, ou no interior serrano.
O

Código

Florestal

estabelece

ainda

percentuais

permitidos

de

desmatamento das propriedades, gerando um diferencial de valor entre elas, de
acordo com a efetiva capacidade de aproveitamento para atividades econômicas de
cada uma. Apenas em períodos recentes, a partir da década de 80, vêem-se
propostas de aproveitamento econômico em áreas consideradas até então
desqualificadas para tal, como as atividades de manejo ambiental, de turismo
ecológico e de exploração controlada. Aqui se revela o embate entre a necessidade
da manutenção da "máquina urbana" e o atendimento de interesses sociais
"coletivos", envolvendo todos os agrupamentos de agentes sociais. É esse o conflito
enfrentado nos dias atuais, no processo de revisão do Código, cuja polêmica está na
redução das áreas mínimas a serem preservadas dentro das propriedades, em favor
de um maior aproveitamento econômico.
A década de 60 quando é promulgado o código o país vivia um avanço das
áreas urbanas sobre as reservas florestais num ritmo frenético. As formações
urbanas tornam-se conurbadas em ritmo acelerado, e algumas passam a ser
chamadas de áreas metropolitanas, tornando-se o alvo das novas legislações de
caráter urbanístico e também ambientais. Inicia-se uma linha legislativa de restrições
ao uso do solo para proteger o meio ambiente natural, tendo em vista que o modelo
de desenvolvimento econômico que se instalava no país fazia grande uso de suas
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reservas naturais. A expansão da urbanização fazia uso do território da mesma
forma que a agricultura de então: arrasava-se a terra para ocupá-la, sem que
houvesse critérios mínimos de avaliação dos impactos ambientais. A evolução da
legislação urbanística e ambiental passou a exigir, entre outras coisas, uma
avaliação do impacto da ocupação sobre o ambiente de entorno.
Dada a autorização pelo Código Florestal aos Estados e Municípios para
legislarem sobre a conservação e uso dos recursos naturais, o governo do Estado
de São Paulo promulgou a Lei estadual n° 898, de 01/11/1975, conhecida como "Lei
de Proteção dos Mananciais". Ela trata da proteção do sistema hídrico natural de
abastecimento da Grande São Paulo. Tem como motivador na verdade, a ocupação
humana das margens dos maiores reservatórios de abastecimento de água da GSP:
as represas Billings e Guarapiranga. De caráter também restritivo, já aborda, com
clareza, a ocupação urbana como um processo a ser controlado, como vemos
abaixo:
Parágrafo único . Nas áreas de proteção, os projetos e a
execução de arruamentos, loteamentos, edificações e obras, bem
assim, a prática de atividade agropecuárias, comerciais,
industriais e recreativas dependerão de aprovação prévia da
Secretaria dos Negócios Metropolitanos, e manifestação favorável
da Secretaria de Obras e Meio Ambiente (...) ";
Art. 11 - As restrições, a serem estabelecidas em Lei e
correspondente às áreas de proteção a que se refere o art. 2°,
sem prejuízo da legislação em vigor para outros efeitos,
constarão de normas relativas a:
I.formas de uso do solo permitidas e as características de sua
ocupação e aproveitamento;
II.condições mínimas para parcelamento do solo e para a aberturas
de arruamentos;
III.condições admissíveis de pavimentação e impermeabilização do
solo;

A lei de Proteção dos Mananciais desencadeia um ano mais tarde, a
promulgação da lei estadual 1.172, de 17/11/1976, que cria uma hierarquia de
restrições à ocupação humana e urbana para as áreas antes referidas. Há aqui uma

40
clara noção da impossibilidade de proibição total da ocupação, dado o estágio
avançado de urbanização em que se encontravam muitas das áreas citadas.
A expansão desenfreada dos loteamentos, embora uma das grandes
preocupações dos governos e motivo dessas leis, ainda não era objeto central de
nenhuma delas. Devido à continuidade do processo expansivo da mancha urbana,
não só em São Paulo, mas em todas as áreas metropolitanas brasileiras, os
governos passam a buscar o controle do cerne dos processos de expansão urbana:
a produção do loteamento residencial e seus agentes ativos. Até então, as
autoridades atuavam legislando sobre as conseqüências, ainda que impondo uma
crescente restrição à exploração de terras de interesse coletivo pelo mercado
imobiliário, mas não atuavam de forma efetiva sobre as causas do problema.
Na década de 1970, há um intenso crescimento econômico do país, embora
de maneira desigual, atraindo milhares de imigrantes para o Estado de São Paulo,
principalmente a Região Metropolitana, como mostram o gráfico 5 e a tabela 3. Essa
imigração gerou necessidades de todos os serviços sociais para os novos
moradores numa velocidade que os poderes públicos não conseguiam acompanhar.
Gráfico 5 – Taxa Média Anual de Imigração no Estado de São Paulo e
Região Metropolitana de São Paulo - 1970 a 2000

Fonte: Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
Censos 1980,1991 e 2000.
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Tabela 3 – Imigração do Brasil para o Estado de São Paulo entre 1970 e 2000

Fonte: Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
Censos 1980,1991 e 2000. Inclui tabulações especiais NEPO-UNICAMP

No tocante à infra-estrutura de moradia, o resultado da expansão é a
proliferação de habitações insalubres, jogando milhares de novos moradores para as
favelas, em espaços minúsculos e, acima de tudo, invadindo terras protegidas pelas
legislações ambientais em loteamentos precários, carentes de infra-estrutura
instalada, sem titulação ou registros públicos. Nesse período, há um verdadeiro
impasse dentro dos órgãos públicos quanto ao que fazer para impedir a ocupação
de terras públicas, e como retirar os que lá estavam assentados. Uma das
alternativas políticas que melhor se adequou para atender, em especial, à imensa
quantidade de irregularidades, foi a prática que se tornou constante em todo o país:
a de anistiar as construções irregulares e incluí-las na cobrança de impostos
municipais.
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Em paralelo, a qualidade da moradia, envolvendo os padrões de lotes
produzidos e sua infra-estrutura urbana, passa a ser motivo de legislações pontuais
municipais ainda nessa década. O custo aos cofres públicos para o ajuste dessas
deficiências mostra-se inviável, e o governo federal estabelece a regulação da
atividade do parcelamento do solo e da produção dos loteamentos, incluindo aí os
residenciais, pela lei 6766, de 19 de Dezembro de 1979, conhecida também como
"Lei Lehman". Essa lei, em vigor até hoje – em vias de alteração, assim como o
Código Florestal – destrincha todo o trâmite de parcelamento, de projeto e da
documentação do solo, das etapas de sua aprovação até a venda efetiva ao público.
Conceitua, hierarquiza e denomina os diferentes portes de terrenos e suas parcelas
resultantes.
Determina como área mínima de lote 125 m², sendo 5 m de frente.
Estabelece a doação de 35% da área a ser loteada ao poder público, representados
por vias de circulação, áreas verdes e áreas institucionais.
A tais determinações somam-se as exigências de instalação, por parte do
loteador,

de uma infra-estrutura básica nos loteamentos, antes de colocá-los à

venda. A lei Lehman prevê, por fim, penalidades para o loteador, caso não cumpra
com suas responsabilidades.
Essa lei representa um grande ponto de inflexão no conceito gerador das
leis urbanísticas e ambientais, ao ampliar o escopo de abordagens, não só
“restringindo” o uso e aproveitamento do solo, mas também “prescrevendo” toda
uma gama de responsabilidades aos agentes envolvidos no processo de
parcelamento e venda de terras.
Uma das conseqüências imediatas da aplicação da nova lei foi uma
completa elevação nos custos do processo de parcelamento de glebas e de venda
de lotes, custos que foram repassados aos compradores finais.
Uma segunda resultante da aplicação da lei a princípio, de caráter
"semântico", reverte-se em argumento de vendas no mercado imobiliário e em
discriminação social nas cidades: para se classificar as ocupações urbanas e seus
loteamentos, até a promulgação da lei usava-se o termo "irregular". Com a nova lei,
adota-se o termo "ilegal", permitindo a exploração de um fortíssimo fator de
diferenciação de preços dos lotes produzidos.
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A Lei Lehman não impediu o processo de precarização do assentamento da
população de baixa renda (entendida aqui como aquela com rendimentos menores
ou iguais a 5 salários mínimos mensais), pois essa camada social não só continuou
privada do acesso à terra urbana qualificada (com infra-estrutura mínima exigida
pela nova lei), como também teve sua situação de moradia, antes classificada como
"irregular", chamada de " ilegal".
O impacto que a lei teve sobre a expansão da mancha urbana e, em
particular, sobre o mercado imobiliário foi grande, como analisa Sachs (1999). As
administrações municipais foram pressionadas a promover grandes processos de
regularização fundiária de moradias "ilegais", já que o rigor da nova lei colocava a
condição de acesso à cidade legal a custos monetários impensáveis para a maioria
da população.
Ao longo da década de 80, o cenário político se altera com a
redemocratização do país e com o fim do ciclo de crescimento econômico que
sustentou altas taxas de endividamento público. A inflação se torna crescente, ano a
ano, jogando milhões de pessoas para o nível da pobreza, do desemprego ou
subemprego, sem poder proteger seus rendimentos através de aplicações
financeiras como a poupança. É a década do aumento da população favelada em
todas as regiões brasileiras.
A lei Lehman, um dos frutos do Movimento pela Reforma Urbana4, tem eco
ainda na década de 80, na Constituição Federal de 1988, em especial nos artigos
182 e 183, também frutos do Movimento. Trata-se da confirmação de uma trajetória
social crescente no país ao longo dos anos 80 e, de forma mais acentuada, nos
anos 90: a organização de movimentos populares, reivindicando um maior
atendimento às suas carências por parte do poder público, e exigindo modificações
nas leis. Esses movimentos conseguem garantir o reconhecimento de seu poder de
influência na economia e na política nacionais, seja pela eleição de seus
representantes às casas legislativas em todas as instâncias de poder, seja por atos
sociais, como protestos, greves e subversões (como as invasões de imóveis).

4

Movimento originado na década de 70, formado pela sociedade civil e associações de classe, ganha força na
década de 80 com a redemocratização do país. Sua principal reivindicação, espelhada no Movimento pela
Reforma Agrária, seu grande influenciador, é uma maior eqüidade de meios para o acesso da população de
baixa renda à cidade legal.
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No capítulo que trata da Política Urbana, que se inicia pelo artigo 182, a
Constituição coloca, logo de início, como objetivo principal das políticas de
desenvolvimento urbano "ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes" 5. Embora não sejam explicados
os termos "bem-estar" e "funções sociais da cidade", há uma clara alusão ao desejo
de desenvolver a cidade para o usufruto de seus habitantes, adequando-a às suas
necessidades, promovendo o bem-estar da população de forma homogênea.
Remete-se aqui à idéia da promoção da cidade para o interesse social e, por
extensão, para o interesse da população de baixa renda.
Ainda no artigo 182, é colocada a obrigatoriedade do Plano Diretor para
municípios acima de 20.000 habitantes, revelando uma forte tradição ordenadora,
característica dos anos 60 e 70, quando o PD era seu principal símbolo. Todavia,
sua aplicação não surtiu efeito nos diversos municípios que a adotaram (Villaça,
2005).
Há o objetivo de promover, antes de mais nada, o uso do imóvel urbano
subutilizado, para o que são estruturados três mecanismos de pressão sucessivos,
atribuídos aos poderes municipais e ao Distrito Federal : parcelamento compulsório,
IPTU progressivo e a possibilidade de desapropriação de imóveis urbanos6. A
"gravidade" de tais mecanismos, aos olhos dos especuladores imobiliários e grandes
proprietários de imóveis, principalmente o segundo deles, faz com que o artigo
determine a necessidade de uma legislação específica posterior para colocar tais
mecanismos em ação. Mesmo assim, não deixa de ser uma vitória dos movimentos
populares: a garantia, em lei, de um passo importante para a conquista de níveis
mais equânimes de acesso à moradia e à cidade.
O segundo e último artigo da Constituição a tratar da Política Urbana é o de
número 183, com possibilidades imediatas de aplicação. Ele trata da usucapião, ou
seja, da aquisição de imóvel de até 250 m² por posse, mediante uso para moradia
por pelo menos 5 anos consecutivos, desde que não se trate de imóvel público, que
o morador não seja proprietário de outro imóvel, nem já tenha usado o benefício7.

5

Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, cap. II.
Já estipulada em 1941 com o Decreto-lei 3365, ainda que naquela época colocado em outro contexto.
7
A "desobstrução" do imóvel público passa a ser o foco de reivindicação dos movimentos pró-moradia popular
nos anos 90 e 2000.
6
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O impacto desse artigo é bastante importante sob vários pontos de vista,
pois recupera uma possibilidade perdida há mais de 100 anos pela população de
menor renda, quando foi promulgada a Lei de Terras, em 1850, que determinava
que a posse de imóvel seria reconhecida apenas por meio de instrumentos de
compra e venda.
A Constituição atribui aos municípios uma série de novas tarefas para o
desenvolvimento social da população (educação fundamental, saúde, segurança,
transporte), inclusive a de legislar sobre o ordenamento de seu território, definindo
usos, índices de ocupação e dimensões de lotes, sempre de acordo com as
legislações federais e estaduais correlatas.
Após promulgada a Constituição Federal, vários governos municipais põemse a organizar seus meios de atender à nova legislação, e passam a elaborar
Planos Diretores e a revisar suas normas urbanísticas. Na região metropolitana de
Campinas, foco deste trabalho, temos a criação de ZHIS (Zona Habitacional de
Interesse Social) em alguns poucos municípios. No Plano Diretor de 1996 do
município de Campinas, tenta-se por em prática os instrumentos de intervenção
urbana estabelecidos no artigo 182, gerando grande resistência dos agentes
envolvidos com o mercado imobiliário como analisa Schneider (2002), e que acabam
por impedir sua inclusão.
A Constituição busca assim, atender a vários anseios de setores da sociedade
sem que, na prática, a atividade imobiliária do parcelamento do solo e venda de
lotes tenha sofrido grande impacto. A instância de pressão por legislações que
atendessem a esse ou àquele grupo passa a ser, após a Constituição, a dos
municípios, já que eles recebem a incumbência da gestão do seu território. Mesmo
assim, ao longo da década de 90, os diferentes grupos sociais continuam sua
corrida articulatória nas diversas esferas, para garantir modificações nas leis federais
relativas ao meio ambiente e ao uso e parcelamento do solo urbano.
Em 1999, a Lei Lehman recebe modificações pela lei federal 9.785, de 29 de
Janeiro, que redefinem a infra-estrutura mínima dos loteamentos, com um
abrandamento para as ZHISs, e estabelecem, como área destinada ao arruamento e
equipamentos públicos, aquela condizente com a densidade estipulada para o local
pela legislação municipal. Também deixam a cargo dos municípios a definição dos
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usos permitidos, dos índices urbanísticos de parcelamento e de ocupação do solo, e
a definição das áreas mínimas e máximas para os lotes8.
Ainda na década de 90, com a Lei Nº 7.663, de 30 de Dezembro de 1991, é
estruturada a política estadual paulista de gestão dos recursos hídricos,
estabelecendo as

bacias hidrográficas como unidades físico-territoriais

de

planejamento e gerenciamento, com caráter restritivo quanto ao uso e à ocupação.
A preocupação com o meio ambiente natural e com a promulgação de leis
de proteção de recursos naturais configura-se, ao longo dos anos 90, em um campo
à parte, formando uma Legislação Ambiental, tamanha a amplitude social e política
que o tema assume. A preocupação com a conservação ambiental torna-se tão
importante quanto temas mais tradicionais, como o do zoneamento urbano e, após a
Constituição Federal de 1988, passa a ser tema obrigatório das legislações
correlatas nas esferas inferiores de governo.
Os movimentos sociais em prol do acesso à moradia aumentam seu poder
de retenção de atenção pública, em especial nas décadas de 90 e 2000, como já foi
dito. Aliados à pressão de urbanistas simpatizantes, influenciam na redação final da
mais contundente lei brasileira referente à regulamentação da política urbana ou do
desenvolvimento urbano: a lei federal 10.257, de 10 de Julho de 2001, conhecida
como o Estatuto das Cidades.
Essa lei vem regulamentar em particular, os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal de 1988. O principal impacto é a possibilidade imediata de
colocar em prática, em todo o território nacional, os instrumentos de intervenção
urbanística citados no artigo 182 da Constituição. Ela garante a participação popular,
por meio de referendos e consultas públicas, no direcionamento das verbas
municipais e na definição do instrumento maior da política urbana municipal: o Plano
Diretor.
O Estatuto das Cidades é, por excelência, uma legislação urbanística, uma
vez que busca o desenvolvimento de várias atividades urbanas e instrumentaliza o
poder público e, em alguns casos, a sociedade para tal. Preocupa-se com outras
funções sociais, como a moradia, a terra urbana, a preservação do meio ambiente, a
garantia de transporte, de saneamento, de trabalho e de lazer.
8

Artigo 4º § 1º da lei Lehman, reescrito pela lei 9.785.
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Atribui isonomia aos agentes privados frente aos públicos na promoção de
empreendimentos de urbanização em prol do atendimento do interesse social9.
Elabora 16 diretrizes gerais para

se atingir o objetivo do pleno

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Um dos
exemplos do que é considerado contrário à função social da propriedade está
incluído na diretriz VI (ordenação e controle do uso do solo):

evitar a "retenção

especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua sub utilização ou não utilização".
Para que sejam garantidas as diretrizes de pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade para o bem-estar dos sues habitantes, como estabelece a
Constituição, o Estatuto das Cidades regulamenta e disponibiliza ao poder público
municipal, um conjunto de 30 "instrumentos de intervenção urbana".
Os instrumentos são agrupados em 4 categorias: i) Planejamento Municipal
– Plano Diretor, disciplinas do parcelamento e uso do solo e do zoneamento
ambiental, plano plurianual,

diretrizes orçamentárias e orçamento anual gestão

orçamentária participativa, planos e programas setoriais, planos de desenvolvimento
econômico e social; ii) Institutos Tributários e Financeiros – IPTU, contribuição de
melhoria, incentivos e benefícios fiscais e financeiros; iii) Institutos Jurídicos e
Políticos – desapropriação, servidão administrativa, limitações administrativas,
tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano, instituição de unidades de
conservação, instituição de zonas especiais de interesse social ou ZEIS, concessão
de direito real de uso, concessão de uso especial para fins de moradia,
parcelamento ou edificação compulsórios, usucapião de imóvel urbano, direito de
superfície, direito de preempção, outorga onerosa do direito de construir ou de
alteração de uso, transferência do direito de construir, operações

urbanas

consorciadas, regularização fundiária, assistência técnica e jurídica gratuita para
comunidades menos favorecidas, referendo popular e plebiscito; iv) Estudo de
Impacto Ambiental e de Vizinhança.

9

Em Americana, praticamente todos os loteamentos aprovados pela prefeitura após 2001 têm como
característica o atendimento de interesses sociais, e portanto passam a gozar de
menores restrições quanto ao tamanho mínimo dos lotes.
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O primeiro e o último conjunto de intervenções são de caráter obrigatório. Os
demais são facultativos, deixando espaço para novas reivindicações sociais futuras
nos municípios.
Essa legislação é recente demais para poder se analisar os impactos que
vem produzindo, quando aplicada em todo seu potencial. Sabe-se que já há
organizações não governamentais e cooperativas habitacionais, organizadas pela
sociedade civil, lutando pela sua execução e pela sua difusão entre as instâncias
municipais, às quais é destinada.
Muito do que ela coloca como instrumentos de intervenção só é aplicável em
áreas metropolitanas, onde a iniciativa privada tem grandes ganhos de escala na
sua contrapartida, dado os custos da complexidade de sua estruturação e aplicação,
como

as "operações urbanas consorciadas". Outros instrumentos são de difícil

dimensionamento, como a "contribuição de melhoria", já que, na verdade, muitas
melhorias passam a ser feitas pela iniciativa privada.
Sem dúvida, o Estatuto coloca a necessidade de diálogo, de negociação
entre o poder público, o setor privado e a sociedade civil organizada, reconhecendo
a importância, no mesmo plano, não só dos dois primeiros, como historicamente foi
visto na legislação, como também do terceiro agente.
É certo que a produção dos loteamentos residenciais tende a sofrer uma
caracterização específica após a implantação dessa legislação, sabendo-se que, a
partir da década de 90, os governos passaram a buscar alternativas para a redução
do déficit habitacional e para a inclusão social da demanda não atendida pelo
mercado imobiliário formal.
A luta social pela garantia de leis adequadas à promoção e pela garantia do
acesso à terra urbana continua nos anos 2000, com a revisão de duas importantes
leis: O Código Florestal Brasileiro e a Lei 6766, a Lei Lehman. Pelo seu caráter
restritivo, a primeira tem justamente nesse ponto o foco das discussões: o debate
sobre sua alteração prende-se muito à questão de quanto deve ser preservado da
área ocupada, restando pouco esforço para a abordagem de outros aspectos. Há
espaço para se ampliar o escopo da discussão, estendendo a abrangência da lei
para regulamentar caminhos de garantir o que se tem, para legitimar a tecnologia de
manejo conquistada e os aproveitamentos econômicos. Dessa maneira, a floresta
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em pé será enxergada como um bem com potencial muito mais vantajoso, do ponto
de vista econômico, do que quando no chão, como foi vista até hoje pelos
empresários rurais.
Já a revisão da Lei Lehman tem seu foco na regulamentação e no
reconhecimento da posse do lote (mesmo para terrenos públicos, nesse caso
concedida pelo poder público), e na não exigência do título de propriedade para
incluir o morador na legalidade, isto é, na condição de cidadão.

Aqui temos a

legislação urbana gerando impacto direto na legislação ambiental e, em particular,
no Código Florestal, já que muitas áreas públicas ocupadas são, na verdade,
restritas e proibidas à ocupação pelo código atual. É necessária uma leitura conjunta
dessas leis pelos agentes sociais já envolvidos em suas revisões.
Outro ponto a ser alterado, que impacta de forma direta nos custos da
promoção do loteamento, é a proposta de desobrigação de percentuais mínimos de
áreas a serem doados ao poder público, hoje em 35%. Ficaria a cargo de cada
município essa definição. E, para os casos de loteamentos "populares", desobrigamse os promotores do loteamento de dotarem-no de infra-estrutura mínima, sendo
esta também especificada pelo poder municipal.
Em nome de uma maior facilidade de acesso à terra por toda a população,
perdem-se, com essas duas alterações, referenciais da qualidade mínima da terra
urbanizada esperada pelo poder público. Delega-se na prática ao poder privado, a
atribuição desses padrões, além de garantir que novas formas de se diferenciar o
valor da terra sejam colocados pelo mercado. O setor público federal passa a não
mais estipular um padrão mínimo em escala nacional, ficando a cargo de cada
município, criar seus referenciais do que seria o padrão "popular" ou o minimamente
necessário à habitabilidade.
A proposta de revisão atual da Lei Lehman reforça o poder municipal como o
grande promotor da política urbana, o foco de pressão de todos os agentes sociais
interessados e envolvidos com a produção da terra urbana para moradia. Não faz
alusão a quaisquer meios de suporte dos governos federal ou estadual, para garantir
que os municípios consigam executar a tarefa de regulamentar a produção das
cidades. O olhar está voltado para a instância que irá legislar, quando o certo seria
concentrar-se no processo de parcelamento em si, que é igual em qualquer
município e, nas regiões metropolitanas, extrapola a esfera municipal.
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No histórico evolutivo da legislação que incide e regula o parcelamento do
solo revela-se atualmente um novo paradigma dos papéis de cada agente, do
conceito que se quer para a própria lei, e principalmente da regionalização da sua
abrangência.
O poder público passa a legislar mediante consulta à população, que por sua
vez busca referenciais no setor privado para definir seus padrões mínimos de
moradia, valores da terra, prioridades de investimentos. O poder privado cada vez
mais articula-se com ambas as partes para que ele possa gerar argumentos
diferenciadores do valor da terra urbana. O ponto de apoio da legislação passa a
ser cada vez mais relativo, e baseado em valores sociais locais. Ela prescreve mais
que restringe a ação de cada agente do processo, mas deixa demasiado espaço
para negociações e interpretações.
A legislação municipal de Americana e Sumaré como veremos nos dois
próximos capítulos segue caminhos diferentes entre si, a primeira regulamentando a
ocupação do solo desde o início da emancipação municipal na década de 50
preocupando-se muito com a definição de zoneamento e usos do território, enquanto
a segunda surge somente na década de 70 com uma maior profissionalização da
própria prefeitura que estrutura uma secretaria de Planejamento Urbano, e também
pela obrigação de fazê-lo em troca de verbas federais para aplicação no município.
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3 A evolução urbana de Americana e Sumaré à luz da legislação
urbanística.
3.1 O desenvolvimento de Americana e os geradores de mudanças.

Resumo

Neste item é feita a análise mais detalhada da evolução urbana de
Americana e de sua legislação urbanística com um foco após a década de 50.
É característico na história dessa legislação a manifestação ainda na
primeira metade do século XX do objetivo por parte do poder público local, pela
ordenação do território, inicialmente concentrando o crescimento no perímetro
central e posteriormente adotando o zoneamento como verdadeiro regulador da
ocupação de todo seu território.

A adoção de estudos ou Planos de

desenvolvimento ou mais conhecidamente os Planos Diretores mostram uma busca
pelo controle racionalizado e o mais previsível possível do crescimento urbano. Por
outro lado, tem-se aqui o quadro da influência da atuação do setor imobiliário
privado como grande contra-peso a direcionar por si só a ocupação do solo do
município.
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Americana foi erguida no século XIX e teve seu desenvolvimento acelerado,
em especial, pela chegada da extensão da Ferrovia Campinas-Jundiaí até Limeira,
em 1875. Nesse período, a 10 km ao norte, já habitavam imigrantes italianos,
produtores de algodão para a fabricação de tecidos produzidos nas primeiras
indústrias têxteis da região, no bairro de Carioba, às margens do ribeirão Quilombo,
próximo à foz com o rio Piracicaba como pode ser visto no ideograma abaixo.
Um pouco mais distante, a 15km a leste, mais próximos do atual município
de

Santa Bárbara D'Oeste, imigrantes norte-americanos fugidos da Guerra da

Secessão, instalaram-se como produtores de melancias e outros formaram uma
importante parcela de profissionais liberais.

Ideograma1. Município de Americana. A elipse mostra a região onde se deu o início da
urbanização da cidade.
Fonte: Desenho do autor baseado em mapa fornecido pela PREFEITURA MUNCIPAL DE
AMERICANA.
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Em 1900, a Companhia de Vias Férreas e Fluviais adotou a denominação de
Villa Americana. Em 1904, o poder executivo estadual criou, pela Lei 1.916, o Distrito
de Paz de Villa Americana, dentro do município de Campinas, onde estabeleceu
uma subprefeitura. Em 1922, a Villa contava com uma população estimada em 4,5
mil habitantes. Três anos depois, em 12 de novembro, a Lei 1.983 instituiu o
município de Villa Americana, instalado em 15 de janeiro de 1925. Desde o início, a
vida do pequeno vilarejo já estava estruturada para uma economia urbana de
mercado. Os tecidos e as melancias, principais produtos da época, eram produzidos
para o abastecimento dos mercados das cidades maiores próximas, como
Campinas e São Paulo. Com a chegada da ferrovia e da emancipação municipal, o
comércio se dinamizou, concentrando a aglomeração urbana próxima à estação
Ferroviária. Foram construídos o Paço Municipal, a Câmara de Vereadores e a Igreja
Matriz, sobremaneira na margem esquerda do Ribeirão Quilombo (GOBBO,1999).
A estruturação do espaço urbano se deu, ainda muito cedo na história do
município com a intervenção do poder municipal, implementando diretrizes através
da legislação.
Como consta em Medeiros e Figueiredo (2002), em 1930, o prefeito e a
Câmara Municipal oneraram com um imposto especial os terrenos situados no
perímetro urbano que ainda não tivessem sido construídos. Com isso, visavam a
incentivar as edificações no centro da cidade.
A indústria têxtil se disseminou pelo município através do regime "façonista",
no qual grandes fábricas terceirizavam uma parte de sua produção têxtil a pequenos
produtores, fornecendo-lhes a matéria-prima por elas produzida: o fio. Havia teares
por toda a cidade: dentro das casas, em pequenos aglomerados industriais por entre
os bairros (MORELLI, 1999). Antes de findar a primeira metade do século XX, entra
em vigor a Lei 176, de 27 Julho de 1948, que dividia a cidade em quatro zonas Central, Intermediária, Residencial e Industrial para

a instalação

de fábricas,

oficinas, depósitos e instalações que interessassem à saúde, à higiene, ao sossego,
ao bem-estar e à segurança pública. O poder local começa a se orientar pelo
desenvolvimento urbano através do racionalismo do planejamento. Não seriam mais
fornecidas licenças de funcionamento de indústrias de qualquer espécie na zona
central, salvo para as já existentes, nem emitidos alvarás para reformas e adaptação
de prédios destinados a esse fim. A Lei 184, de 27 de setembro de 1948, autorizou a
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reinstalação de indústrias ou oficinas nessa zona. Na zona residencial, era permitido
apenas o uso residencial. Na zona industrial, eram autorizadas quaisquer
construções, desde que obedecessem ao Código Sanitário do Estado, e a edificação
de prédios industriais, oficinas e depósitos na Avenida Campos Sales e na estrada
de Cillos, afastadas da área Central, desde que não atingissem as ruas paralelas. A
expansão da cidade, nesse período, é orientada tanto pela legislação quanto pela
demanda para ocupar o entorno do Centro. É a partir desse período que vamos
analisar a produção dos loteamentos residenciais produzidos na cidade. De 1940 a
1950, a população cresceu de 10.556 para 18.183 habitantes, surgindo a
necessidade de novos loteamentos. Na década de 50, a cidade começa a se
espalhar de forma radial, a partir do Centro, como mostra o mapa 2. A expansão da
cidade se dá, acima de tudo, pelo aproveitamento das principais vias da cidade já
instaladas, e pelos serviços centrais. Na década de 40, o tecido urbano não se
expandia num raio superior a 1 km do Centro. Já na década de 50, grandes
industriais passam a lotear seus terrenos, para atender à demanda por terra, e a
iniciar um novo mercado promissor: o mercado imobiliário dos loteamentos. O raio
da cidade se expande para 3km do Centro, chegando à divisa com Nova Odessa e
Santa Bárbara D'Oeste. Os loteamentos são compostos de terrenos grandes para os
padrões atuais, tendo em média 10 m de testada por 35 a 40 metros de
profundidade. As quadras eram quadrados quase perfeitos de 100 m x 100 m ou
algo próximo a isso. O novo loteamento dava continuidade ao tecido vizinho préexistente, em particular, na largura das vias e nas dimensões das quadras. Os
exemplos de loteamentos desse período são os bairros de Vila Redher, Vila Santa
Catarina e Vila Medon, analisados com maiores detalhes no próximo capítulo. O
padrão de lote nesse período ainda remete à vida rural, onde os moradores
cultivavam hortas e jardins próprios e, para tanto, precisavam de áreas um tanto
quanto grandes para seus quintais.
No ano de 1953, Americana foi elevada à categoria de Comarca. Inicia-se o
grande desenvolvimento industrial, que impulsionou a urbanização e fez com que a
especulação imobiliária direcionasse os novos loteamentos residenciais para longe
do centro, levando a prefeitura a dotar as novas áreas de infra-estrutura. Na década
de 50, há grandes loteamentos em localidades consideradas afastadas do Centro,
como o bairro Cidade Jardim, que atravessa a rodovia SP-304, fazendo divisa com
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Nova Odessa, e o JD. Ipiranga, na divisa com Santa Bárbara D'Oeste. A quantidade
de lotes aprovada foi de 2540 e 1522 respectivamente, uma escala bem alta até
mesmo para os dias atuais (mapa 1).
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Mapa 1. Evolução da mancha urbana até a década de 1950.
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.

Até a década de 50, o zoneamento de usos foi o principal instrumento
legislativo usado para ordenar o crescimento da cidade. Apesar de outros
instrumentos terem sido incorporados, como o Plano Diretor, podemos perceber que
ele continuou sendo de grande importância. Até hoje, a cidade recebeu 5 leis de
zoneamento: em 1948, 1966, 1970, 1988 e 1999.
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No Brasil, a partir da década de 50, a maneira de analisar a cidade para se
propor uma nova lei de zoneamento de usos é ampliada. São abordados vários
outros aspectos urbanos e a atividade se torna cada vez mais complexa, exigindo o
envolvimento de profissionais especializados nesse tipo de estudo. A lei de
zoneamento passa a existir apenas se acompanhada da promulgação de um Plano
Diretor, esse sim, a grande carta de diretrizes para se ordenar a expansão urbana de
“forma correta”.
O Planejamento Urbano, cada vez mais racional, ou "científico", torna-se um
campo à parte do conhecimento humano, e começa a ser visto pelas prefeituras e
pelos

profissionais

da

construção

como

o

melhor

meio

de

ordenar

o

desenvolvimento urbano. Sendo assim, aos moldes do que já se fazia em Campinas
e em São Paulo na época, em 1953, o urbanista Prestes Maia faz um estudo
urbanístico para Americana, propondo um trabalho em 4 etapas:
I Consertos no Centro – a qual propunha uma qualificação visual ao centro
dando-lhe uma característica e portes condizentes com um espaço considerado
articulador de todo o município.
II – Definição da Trama viária – propunha-se uma expansão radial/perimetral,
desconcentrando a malha central e provocando o espalhamento da cidade em todas
as direções.
III -

Preenchimento da Trama – aos moldes das Cidades Jardins, era

proposto um zoneamento onde os quarteirões residenciais ocupassem a
proximidade do centro. Em seguida, viria uma faixa ocupada pelas indústrias e, por
fim um cinturão verde com uso rural. A parte IV seria quando se concentraria em
problemas "específicos" da cidade.
No Plano de Prestes Maia, cuja análise é exercitada em detalhe por Morelli
(1999), verificamos uma clara influência do pensamento utópico da Cidade Jardim.
Os usos principais, a moradia, o comércio, as atividades agrícolas e industriais são
atrelados a uma influência Moderna, de planejamento. O zoneamento é feito por
usos e por funções da cidade (Le Corbusier10), contidos nas "unidades de
vizinhança" ou super quadras, interligados pelo sistema de circulação, visto agora de

10

Planejamento Urbano, São Paulo; Perspectiva, 2000
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uma nova perspectiva: a de receber o automóvel particular e permitir interligações
em escala regional.
Quanto ao uso residencial sua proposta

é intitulada de "enchimento da

malha", ou seja, da "trama" viária proposta. Nela, os bairros são dimensionados
como unidades de vizinhança, abrangendo mais de um uso, como o comercial e o
institucional. É importante ressaltarmos na proposta a separação entre os padrões
para os lotes e quadras destinados à moradia burguesa e para os destinados à
moradia operária. O pensamento da alocação da classe trabalhadora junto à
indústria já era comum em São Paulo e se repete em Americana, como é observado
por Prestes Maia em sua proposta para a cidade (MORELLI, 1999). Os lotes
operários teriam frente variando de 8 m a 10 m e, os das moradias burguesas, de
12 m a 20 m. De fato, a chegada de indústrias ao município faz com que os
loteamentos residenciais aprovados nessa década estejam junto a elas. Em 1953,
já aparecem os loteamentos à margem direita do Ribeirão Quilombo, até então,
usados para a agricultura e gado. Pela lei 82, de 31/12/1953, há a aprovação de
várias ruas para o Bairro "Jardim Colina" direcionando a expansão da cidade para a
Rodovia Anhangüera, que passa a ser o local de destino das novas indústrias da
cidade.
O plano de Prestes Maia, não foi implantado mas influenciou as legislações
municipais nos 20 anos seguintes, somente suplantado pelo PDDI (Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado) da década de 1970, quando a visão da expansão
urbana foi revista.
Os loteamentos em Americana recebem sua primeira lei de regulamentação
efetiva no município em 1963, a Lei 534, que estipula os tipos de loteamento
considerados para o município, divididos em: Residencial, Misto, Industrial, Recreio
e Agrícola. São estabelecidas as exigências mínimas quanto à infra-estrutura e à
documentação, para que a prefeitura aprovasse o empreendimento. Essa
regulamentação também indicava os locais na cidade onde não eram permitidos
determinados usos. Outros loteamentos, como os industriais e os mistos, eram
direcionados aos corredores viários principais.
Na década de 60, houve uma ocupação ao longo do importante corredor
viário formado pelas avenidas da Saudade e Paschoal Ardito, em direção à Rodovia
Anhangüera. A oeste do Ribeirão Quilombo, havia outros eixos estruturados em
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torno das avenidas Campos Sales e Cillos e da Rua Presidente Vargas. Surgiam
assim, os bairros distantes e descontínuos em relação à malha urbana consolidada,
mudando a forma da expansão da mancha urbana de radiocêntrica para tentacular,
com aglomerações próximas aos principais eixos viários (mapa 2).
Repete-se aqui como em inúmeros outros municípios, o modelo de expansão
da mancha urbana pelos eixos viários. Não só em Americana como também na
região de Campinas, a partir da década de 60 também as rodovias tornam-se
importantes eixos viários a receberem assentamentos de todo o tipo, começando
pelas indústrias que por sua vez atraem os loteamentos residenciais em seguida,
numa evolução sem interrupção, a qual resulta, a partir da

década de 80 na

concentração também de grandes equipamentos comerciais regionais.
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Mapa 2 –Evolução da mancha urbana e os loteamentos na década de 60
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
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Há um contínuo deslocamento do crescimento da mancha urbana de No
caso de Americana, a concentração se deu em torno da Anhangüera e da SP 304,
conhecida também como Luiz de Queiroz. (mapa 2)
Como a exigência da legislação local conduzia cada vez mais as indústrias
para longe do Centro, a concentração dos bairros ditos "operários" caminha no
mesmo sentido. Os industriais em Americana assim como ocorreu em Campinas,
parcelam grandes áreas de terra "rural" em lotes residenciais operários, obtendo
rápido retorno financeiro.
Em 1966, é aprovada a 2ª. Lei de zoneamento e usos do solo do município
alinhada com o Plano de Prestes Maia. Trata-se da Lei Municipal 786, que modificou
as normas urbanísticas para loteamentos, zoneamentos e construção, com base
também no Código Sanitário Estadual. A lei dividiu o território em zona residencial
especial, zona residencial restrita, zona comercial, zona industrial e zona industrial
restrita. Nesse período até a chegada da lei 6.766/79, o ato de lotear não exigia
muita qualificação técnica, nem muito conhecimento legislativo ou mercadológico. O
poder público pouco interferia na sua regulamentação, e era praticamente um refém
da atividade loteadora. A tarefa do loteador limitava-se aos trabalhos de
regularização topográfica, de abertura de ruas, de demarcação dos lotes e,
principalmente, da venda do empreendimento. Cabia ao poder público, por sua vez,
providenciar toda a infra-estrutura de eletrificação pública, adução de água, coleta e
o destino do esgoto, e a pavimentação das vias. O trabalho técnico a cargo da
prefeitura era muito mais difícil que o do empreendedor, muito mais caro e sem um
retorno financeiro rápido ou volumoso, pois vinha em forma de IPTU.
Essa estruturação de papéis era de tal maneira desfavorável ao poder
público e aos "compradores", ou "consumidores", que logo os governos de todas as
instâncias se mostraram incapazes de atender à demanda na velocidade da
urbanização brasileira ocorrida no século XX.
Surge assim, a necessidade não só de uma redistribuição de tarefas na
produção do loteamento como a e de uma regulamentação do processo de
parcelamento. Porém, apenas às vésperas da década de 80 que implanta-se uma
lei para,

de fato, redirecionar essa sistemática e alguns conceitos, como o de

produção da cidade.
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No final dos anos 60 e no início dos 70 houve uma nova expansão industrial
promovida pela implantação de grandes plantas, como as da Goodyear, da
Polyenka, da Toyobo e da Santista, e pela modernização de outras, como a da
Tabacow, quase todas localizadas na Rodovia Anhangüera. Como mostra a tabela
4, a população industrial começa a crescer num ritmo maior que a população da
cidade permitindo a atração de população de outros municípios para o trabalho em
Americana, neste caso, de Nova Odessa e de Santa Bárbara D'Oeste.
A expansão da oferta de trabalho, aliada às regras de zoneamento que
empurravam as indústrias para as margens das rodovias, leva para junto delas os
loteamentos residenciais, agora determinados em atender uma crescente classe
média industrial.
Tabela 4 – Evolução da população de Americana frente à evolução do número de
trabalhadores ocupados na indústria no município.
Ano

Popul. Americana*
Total
10.556

1940

Indústria
Variac.Pop.** No.estabelec. Pessoal Ocupado
100
2.414

Variac.Pes.
Ocup.**

1950

21.415

103%

187

4.521

87%

1960

37.856

77%

257

5.939

31%

1970**

a

65.601

73%

715

10997

85%

1980**

a

121.552

85%

793

23.045

110%

1990**

b

153.273

26%

ND

29.102

26%

2000**

b

181.796

19%

1.043

25.545

-12%

*Já descontado o Distrito de Nova Odessa
a
b
**/** /** Acrescentado nesse trabalho.
Fonte: Morelli (1999, p.30) até 1960
a
** Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: censos industriais (Apud ASPLAN, 1973)
b
** Fonte: Fundação SEADE home page http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php
acesso em 25/11/2005
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A ocupação periférica no município é intensa nessa década, e imensas áreas
são urbanizadas e loteadas extrapolando o raio de 3,0km do Centro. A prefeitura
esforça-se então na expansão de serviços urbanos como transporte, da rede de
água e atendimento médico.
O padrão físico dos loteamentos em Americana nesse período era quase
uniforme como será melhor visto no próximo capítulo. A diferenciação entre eles
limitava-se à sua proximidade ao Centro e na existência de vias de circulação
articuladas com o restante da malha urbana. Cabia ao poder público a abertura, ou
não, de uma via importante de ligação com o Centro da cidade, como era também
sua a tarefa de viabilizar, quando podia, a coleta de esgoto e a pavimentação.
Assim, era o poder público quem, na verdade,

atribuía o "padrão social" dos

loteamentos, empregando-os de mais ou menos infra-estrutura. As modificações no
padrão físico dos loteamentos em Americana só vão aparecer nos anos 70, ainda
que algumas características como tendências de localização já

apareçam na

década de 60 nos eixos viários principais e distantes do Centro (mapa 3).
Um fator novo começa a fazer parte da atividade loteadora: a diferenciação
do padrão social do futuro bairro. Na década de 70, os loteamentos aprovados têm
características distintas entre si, que antes não apresentavam. Eles revelam um
olhar mercadológico da atividade, onde se busca focar o empreendimento no gosto
e no poder aquisitivo do público alvo. A distância do Centro não é mais sinônimo de
status social e a

infra-estrutura instalada aumenta por toda a cidade. A

diferenciação é então concentrada no próprio projeto do loteamento. A classe média
industrial é alocada em bairros periféricos, dos quais o mais conhecido e
emblemático é o Jardim Zanaga, junto à Rodovia Anhangüera, e inserida ao lado de
grandes áreas destinadas às indústrias. Nesse loteamento, promovido pela COHAB
Campinas, os lotes são de 200 m², as ruas têm de 12 m de largura (incluindo
passeios). Ele se utilizou, na verdade, de legislações mais permissivas que foram
empregadas em todo o Estado para que as cooperativas como CDHU e COHAB's
construíssem mais nos terrenos que dispunham (mapa 3)
Como franco contraste ao padrão popular surge o loteamento Portal dos
Nobres, também junto a rodovia, a SP 304. Com caráter de condomínio fechado e
lotes de 1000 m² ou mais de área contava com infra-estrutura alocada pelo próprio
empreendedor.
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Mapa 3 –Evolução da mancha urbana e os loteamentos da década de 70
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.
Em detalhe: a elipse verde delimita o loteamento popular Antonio Zanaga e a elipse cor
lilás, o condomínio fechado Portal dos Nobres.

Ainda em 70 abre-se na cidade um outro flanco no crescente mercado
imobiliário com o lançamento dos primeiros condomínios fechados para casas,
embora ainda longe dos moldes surgidos no mesmo período, na capital paulista.
Outros condomínios são colocados às margens da Represa Salto Grande para que
sejam apropriados como local de veraneio, mas logo se mostraram excelente opção
de moradia para uma classe que já buscava locais mais exclusivos, reservados e
seguros. Um loteamento de "padrão misto", se é que se pode assim dizer, é o do
Residencial Boa Vista, com lotes variando de 320 a 580 m², ruas de 14,50 m,
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próximo à SP 304 e a outros bairros nobres recentes na cidade. Experimenta-se
assim novos modelos em busca dos melhores retornos.
Apesar de intensa, a atividade loteadora em Americana na década de 70
pouco fez para atender à demanda de baixa renda aquela cujas famílias têm renda
mensal máxima de 5 salários mínimos. Apenas 1 loteamento teve esse caráter, o
loteamento citado,

Antônio Zanaga, rodeado por um zoneamento que previa a

instalação de indústrias. Não houve novos loteamentos com esse caráter nos vinte
anos que se seguiram.
Como resultado da grande produção de loteamentos no período, são
configuradas empresas voltadas exclusivamente ao setor imobiliário e à produção de
loteamentos, algumas existindo até hoje. A atividade loteadora passa a contar com
pessoal cada vez mais qualificado, passa a ser encarada com uma indústria,
devendo entregar o que seu mercado espera, otimizar seus custos e maximizar seus
lucros.
Ainda na década de 70, o poder público federal oferece grandes incentivos
para a elaboração de planos diretores em todo o Brasil. Em 1970, o município
contratou a empresa Asplan para desenvolver o seu, mas a contratação se deu mais
como uma forma de obter verbas federais, do que como resultado da
conscientização da necessidade de planejamento.
Paralelo ao modelo de produção da cidade, o plano da Asplan projeta uma
organização territorial para 1970-1990, baseado numa extensa coleta de dados,
exatamente em linha com o Planejamento Científico do período. Propõem-se para a
o uso residencial a ocupação de vastas áreas do município e para as indústrias,
sua concentração ao longo do Rio Piracicaba junto à ferrovia para Limeira e nas
rodovias Anhanguera e Luiz de Queiroz. Recorre-se aqui ao plano de Prestes Maia
– não propositadamente - com a formação de corredores de serviço em direção ao
centro pelas vias principais da cidade.
A cidade é pensada em unidades urbanas com densidades próprias, cortada
pela malha viária proposta, como uma grande grelha, contrastando com a proposta
radiocêntrica de Prestes Maia. A faixa entre a Represa Salto Grande e a Rodovia
Anhanguera é delimitada como "zona para expansão urbana".

64
Parte do plano foi implementado, excluindo o projeto da malha viária e
contemplando a localização industrial às margens das rodovias e ferrovias, além da
expansão urbana para junto da Rodovia Anhangüera. Mais uma vez, o que se
mostra atuante aqui é o Zoneamento de usos do solo, independente das demais
indicações contidas no plano. Muito dessa característica se dá pela incapacidade do
poder público de executar o que lhe cabe no plano, a infra-estrutura, ficando apenas
com a tarefa de exigir o cumprimento da parte atribuída ao poder privado.
Nessa década entra em vigor a Lei Lehman que regulamenta os loteamentos
estipulando metragens mínimas de lotes e de sistema viário bem como destinação
de áreas ao poder púbico e a exigência de documentação

na etapa da

apresentação do projeto do loteamento. Organiza toda a tramitação pela qual deve
passar o projeto do loteamento dentro dos órgãos públicos e cartórios, antes de ser
colocado à venda. Estabelece ainda, áreas permissíveis e não permissíveis para o
parcelamento. Esse ato não altera o padrão de loteamento vigente na cidade que já
estipulava lote mínimo em 300 m², mas restringe muito a ocupação das margens da
Represa Salto Grande que até então era pensada como zona de expansão urbana.
A preocupação com o suporte ambiental frente à expansão urbana também é
colocado em questão pela recém criada legislação estadual ambiental com a Lei de
Proteção dos Mananciais de 1975, que incidia sobre a Grande São Paulo.
Vê-se portanto, que a década de 70 além de importante para o estudo da
evolução no padrão de loteamento de Americana, já que representa um momento
de mudanças, é importante ainda na análise da evolução da legislação urbanística,
com a entrada em vigor da lei Lehman a regulamentar a atividade dos loteadores.
Em Americana, as mudanças iniciadas na décadas de 70, influenciadas pela
legislação do período pré Lehaman e pelo mercado permanecem vigentes também
na década de 80, como por exemplo, o preenchimento das bordas da cidade com
grandes loteamentos para a classe média industrial sempre ligados aos eixos viários
como mostra o mapa 4.
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Mapa 4 – Evolução da mancha urbana e dos loteamentos na década de 80.
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.

Em 1987-1988, foi proposto um novo Plano Diretor, elaborado com a
participação do arquiteto e urbanista Joaquim Guedes. Sua proposta principal
diferenciada era a Taxa de Desenvolvimento Urbano (TDU), que previa a
implantação de imposto territorial progressivo – o que não aconteceu.
O zoneamento implantado na verdade em 1988 apresenta uma grande
diferença em relação ao de 1970, pois todos os usos foram modificados
permanecendo o mesmo apenas na zona Central. Essa legislação permaneceu até
Janeiro de 1999, quando foi aprovado o novo Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado (PDDI).
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Na década de 80 o setor imobiliário sente a pressão da recessão econômica
se aproximando na região. Além da renda da classe assalariada começar a ser
fortemente roída pela inflação prejudicando os padrões de consumo de lotes de
antes, a chegada da lei Lehman traz custos mais elevados para essa produção.
Outro agravante é a legislação municipal, a qual passa a exigir do loteador a
alocação de infra-estrutura de água e esgoto. A crise leva também o poder público
a regulamentar lotes menores de 300 m² e na década de 90 autoriza a iniciativa
privada a atuar no segmento de "interesse social" .
Em entrevista com técnicos da Prefeitura Municipal de Americana, o quadro
que se tem é que as décadas de 70 e 80 foram de produção de loteamentos para a
classe trabalhadora industrial. No entanto, como já dito, em 1970 um lote de 360 m²
podia ser comprado pelo trabalhador com renda de 5 salários mínimos, o que não
ocorre mais na década de 80 com a inflação acelerada. Os novos empreendimentos
melhoram o padrão de lotes na busca da classe social cujo poder aquisitivo não
tivesse sido tão corroído. É o caso do Parque Novo Mundo, cujos lotes eram de 420
a

560 m², com testadas de 14 m, e também o Vale das Nogueiras com lotes de

360 m² e o Morada do Sol com 300 m² de área de lote. A pressão por lotes menores
aumenta, mas até 1988 apenas a Prefeitura Municipal estava autorizada a parcelar
lotes menores de 300 m², a título de assentamento de interesse social. No entanto,
nada é produzido pela prefeitura nesse sentido e começam a surgir cooperativas
habitacionais e empresas loteadoras interessadas em produzir lotes para a camadas
mais baixas da população, já que esse era o grande mercado ainda não atendido. A
permissão para o loteamento de "interesse social" é dado à iniciativa privada por fim,
na década de 90.
Ao longo da década de 1990 há uma inversão no motor econômico municipal
havendo uma queda no número de indústrias instaladas e no total da população
ocupada pelo setor secundário. É um reflexo da abertura comercial do país ao
mercado externo promovida pelo governo federal. Entre os itens privilegiados para
importação estão os produtos têxteis, o que leva milhares de trabalhadores da
cidade e da região "têxtil" para o setor terciário e gerando grandes perdas
econômicas para todos os municípios. Essa reorientação para o setor de serviços já
era sentida na economia estadual desde a década de 70, incluindo o município de
Campinas, mas só chega a Americana em 1990. Por sua característica, o setor de
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serviços exige novas alterações na legislação de usos do solo, pois, ao contrário das
indústrias, não estava alocado próximo às rodovias mas sim nos eixos viários
principais da cidade, o que facilitava sua expansão para dentro de todo o tecido
urbano. Em resposta a isso, o PDDI de 1999 divide a cidade em 3 Zonas ou
categorias: Área de Proteção e Preservação Ambiental (APPA);

Área de

Urbanização Controlada (AUC) e Área de Urbanização Consolidada (AUCON)
(mapa 5).

Mapa 5 – Estabelecimento de Grandes Divisões de Planejamento Urbano – PDDI 1988.
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

O grande divisor físico entre as duas últimas é a Represa do Salto Grande. O
foco da atividade de planejamento urbano e dos empreendedores imobiliários passa
a ser a Área de Urbanização Consolidada, que já possuía infra-estrutura instalada e
poderia ser mais bem aproveitada através de um maior adensamento e maior
ocupação dos vazios. A área após a Represa, classificada como de "Urbanização
Controlada", é tratada pelo poder público como estoque para expansão futura da
cidade. É como se houvesse, por fim, um "claro entendimento" entre as partes
pública e privada sobre a necessidade de se aproveitar melhor os vazios urbanos.
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Não por acaso, a partir de 90 os loteamentos passam a contar com terrenos
de 150 m², a título de interesse social, e são comercializados com rapidez, já que
requerem renda média da população em torno de R$1.500,00 mensais ou 5 salários
mínimos. Um novo artifício é acrescido para garantir a venda dos lotes: o
financiamento.
Em entrevista com a CEMARA, uma das mais tradicionais empresas
imobiliárias da cidade – entre 1965 e 2005, ela lançou, sozinha, 10.000 lotes para
comercialização no município - o aumento do custo da terra e da alocação de infraestrutura, e de uma maior demora para se obter aprovação dos loteamentos junto
aos poderes públicos municipal e estadual, é compensado pelo maior prazo de
pagamento das glebas.
Ainda segundo a empresa,

aos poucos o poder público transfere a

responsabilidade de alocação de infra-estrutura dos loteamentos para os loteadores.
Em 1988, ele começa a exigir deles adução de água, iluminação pública e coleta de
do esgoto e, em 1999 acrescenta a pavimentação completa. Dessa forma, o
loteamento "popular" passa a ser "viável" aos cofres públicos.
Há que se fazer uma ressalva sobre essa mudança de postura municipal: em
1988 é promulgada a Constituição Federal que modifica sobremaneira, as
responsabilidades alocadas aos municípios quanto à gestão do solo e à promoção
do desenvolvimento social de seus moradores. O PDDI de 1999 adota 2 assuntos
até então inéditos: a política de proteção do meio ambiente e a inclusão social de
população de baixa renda nas políticas habitacionais, a última traduzida na figura da
ZEIS – Zona Especial de Interesse Social - que permite novos loteamentos com
áreas próximas ao mínimo estabelecido pela Lei Lehman.
Dessa maneira, adequa-se a legislação do município ao que é exigido pelas
correlatas no nível estadual e federal. Modificam-se os tamanhos mínimos de lotes,
de recuos e os índices de ocupação e aproveitamento,

permitindo um maior

adensamento da cidade.
Um outro ponto de interesse no novo Plano Diretor implementado é a
flexibilização do zoneamento via manifestação popular, o qual possibilita à
vizinhança a alteração de usos do solo. É uma forma de flexibilizar o padrão vigente,
como vinha sendo feito desde 1988, pois os modelos "rígidos" fracassaram diante
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da dinâmica das mudanças econômicas da cidade e diante da mudança do perfil
econômico municipal. Após esse período, o zoneamento da cidade é alterado de
forma pontual para receber tais manifestações da vizinhança.
Após 1990 e ainda em 2000 o ritmo do crescimento populacional cai,
mostrando uma consolidação da mancha urbana. Embora a expansão se direcione
para as bordas do município, ela ocorre em maior grau no adensamento do tecido
consolidado (mapa 6).
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Os padrões de loteamentos que passam a ser mais explorados pelos
empreendedores são o padrão "popular" e o "condomínio fechado". No primeiro, há
o parcelamento intensivo das glebas, produzindo lotes de 10 m x 30 m e 6 m x 25m.
Estes eram desenhados para atender um público crescente e com limitações
financeiras para a compra de terrenos maiores, e pequenos também,

dada a

escassez de áreas loteáveis no município. Em entrevistas junto à prefeitura
municipal de Americana percebemos na visão dos técnicos que, além de enfrentar
o problema “renda”, a classe média industrial não comportava mais a compra de um
lote de 360 m² como ocorria na década de 70, mas apenas a de um lote de 180 ou
150 m². A legislação municipal na década de 90 permitiu à iniciativa privada o
parcelamento de glebas em lotes de 150 m², para "fins de habitação popular ou de
interesse social”. Grandes loteamentos foram aprovados sob esse artifício. Já os
"loteamentos fechados", chamados de "condomínios fechados" vêm atender a uma
crescente parcela das camadas mais ricas da sociedade. Elas encontram nesses
loteamentos uma maneira de verem cumpridos padrões mínimos de serviços
públicos, perdidos ao longo de décadas de gastos públicos superiores aos
rendimentos, padrões esses que após a década de 80 ficam definitivamente a cargo
dos municípios para serem cumpridos. A legislação local para condomínios não
determina percentual mínimo de área de arruamento, e exige menores percentuais a
serem doados sob o título “institucional” e de "lazer", respectivamente 5% e 15% -,
contrapondo-se ao padrão "comum" que exigia 8% e 12%. Ganha-se para a área de
lazer e desobriga-se dos 20% para as ruas. O uso dessa permissão de reserva de
áreas é dado desde que se aprove junto com o loteamento, os projetos das
residências. Obtém-se dessa maneira, a classificação de Condomínio.
Várias experiências imobiliárias são postas em prática após 1999, resultantes
das modificações legais e da situação econômica local.
A sociedade civil organizada passa a ser um importante agente modificador
do espaço urbano pós 1988. As associações de bairro, de classe, os conselhos
consultivos formados para os diversos assuntos passam a orientar as políticas
públicas e em especial, as ações privadas,

que logo adaptam a produção de

loteamentos – como toda mercadoria - às novas expectativas de sua demanda.
Na década de 90, o poder público local entrega de vez à iniciativa privada a
obrigação integral da alocação de infra-estrutura, ao incluir a pavimentação na lista
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das exigências. Cria mecanismos para assegurar o cumprimento de todas as
exigências de infra-estrutura por parte do loteador, sob pena do confisco de parte do
empreendimento aos domínios do poder público, o qual por meio da venda da parte
confiscada, consiga pagar os custos da finalização da infra-estrutura prometida aos
compradores.
Segundo loteadores locais, isso gerou novo aumento de custos na produção
de loteamento. Por outro lado, para o público consumidor simplificou e agilizou a
compra de um lote com toda infra-estrutura alocada, o que não ocorria antes, visto
que os loteamentos eram entregues sem infra-estrutura cuja instalação cabia ao
poder público.
Não esteve no foco deste trabalho, no entanto, há que se comentar o fato
de que a partir da década de 90 os municípios ao redor de Americana, como Nova
Odessa e Santa Bárbara D'Oeste, absorvem muito da população que pretendia se
alocar na cidade de Americana. Devido aos altos preços de lotes em Americana, há
uma periferização do município, em particular, na divisa com Santa Bárbara. Lá, é
possível para a população se aproveitar dos serviços privados, de alguns serviços
públicos e, principalmente da oferta de emprego de Americana, pagando os custos
de moradia mais baixos de Santa Bárbara.
Para termos uma leitura consolidada do processo vemos o quadro a seguir:
até a década de 60 temos uma expansão radial centro-periferia principalmente nas
direções Oeste e Sul (mapa 7), e na década de 60 a ocupação ao longo dos eixos
viários da cidade mostra-se com mais força, resultado da permissão do zoneamento,
e o lado Leste da cidade começa a ser mais ocupado (mapa 8). Os 2 eixos
rodoviários que contornam o município (rodovias Anhangüera e Luiz de Queiroz)
tornam-se os grandes vetores da expansão nesse período .
Na década de 70 a ocupação periférica toma grande impulso abrindo
grandes vazios na trama urbana (mapa 9). Durante os anos 80 a expansão periférica
continua, mas os vazios começam a ser preenchidos (mapa 10).
De 90 em diante, novamente o zoneamento urbano proposto estimula o
preenchimento de vazios e em paralelo, a produção de loteamentos de "interesse
social" pela iniciativa privada, que busca nas glebas disponíveis, um maior
aproveitamento, com um parcelamento mais intensivo (mapa 11).
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Folha A3a com mapas (após Anexo). Válido apenas para versão
eletrônica
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3 A evolução urbana de Americana e Sumaré à luz da legislação
urbanística.
3.2 O desenvolvimento de Sumaré e os geradores de mudanças.

Resumo

O estudo da evolução urbana de Sumaré apresenta muito mais que em
Americana uma predominância da ação do setor imobiliário sobre o setor público a
direcionar o crescimento da cidade. Mostra ainda o descompasso entre o
crescimento urbano e a produção da legislação municipal de parcelamento, usos e
ocupação do solo. O governo local trabalhou muito mais alinhado à iniciativa privada
e foi impelido a rever sua postura tamanho caos urbano e financeiro que se instalou
sobre a gestão da cidade nos anos 80. Os eixos viários que são conhecidamente
indutores da expansão urbana, no caso de Sumaré chegam ao extremo de atraírem
por si só a ocupação com fins de moradia, mesmo distantes do Centro do município,
gerando outros sub-centros que no caso de Hortolândia evoluíram para a condição
de município autônomo. A busca empregada pelo poder público para a reversão do
quadro de ocupação esparsa que passou a ser característica após a década de 60
tenta evitar outros movimentos como esse, mas principalmente de evitar um colapso
em serviços básicos da cidade como abastecimento de água.
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Sumaré é o município da Região Metropolitana de Campinas que teve maior
crescimento populacional nos últimos 30 anos. De uma pequena cidade de 22.000
habitantes em 1970 passou a ter, no ano 2000, 300.000, já se desconsiderando o
município dele desmembrado, Hortolândia, hoje com 170.000 habitantes.
No escopo deste capítulo há que se analisar alguns aspectos que geraram
tamanha atração de população, o suporte dado pela legislação para se lotear o solo
urbano com rapidez e ainda, a alocação da infra-estrutura de suporte para essa
nova escala de cidade.
A começar pela ferrovia, propositadamente uma das formas de dinamizar a
agricultura exportadora do interior do Estado e que fomentou a ocupação urbana por
onde chegou. O núcleo urbano de Sumaré assim como quase todos os primeiros
municípios da região formou-se por conta da chegada da ferrovia ao município,
uma das duas paradas entre Campinas e Americana. A outra parada era o núcleo
urbano de Nova Odessa como vemos no ideograma 2.

Ideograma 2. Município de Sumaré. A elipse mostra a região onde se deu o início da
urbanização da cidade.
Fonte: Desenho do autor baseado em mapa fornecido pela PREFEITURA MUNCIPAL
DE SUMARÉ.
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O território de Sumaré pertenceu ao município de Campinas até 1955 o que
também influenciou muito na sua ocupação até esse período.
A influência de políticas desenvolvimentistas externas ao município aliadas à
permissividade do uso e da ocupação do solo foi o que ditou o desenvolvimento do
município até os dias atuais, como veremos em seguida.
Na região de Campinas houve entre 1860 e 1900 uma forte ocupação pela
população imigrante, bastante incentivada pelo governo imperial, que fazia
propaganda em países europeus, garantindo doação de terras para plantio e
trabalho. O objetivo era alimentar o crescimento da agricultura de exportação,
substituindo a mão-de-obra escrava. O reflexo é claro na região com a imigração
inicial de norte-americanos, em Santa Bárbara D'Oeste, italianos, em Americana, e
letões, em Nova Odessa. Entre 1850 e 1940, entraram no Brasil 4,5 milhões de
imigrantes. Desses, 2,3 milhões se dirigiram para o Estado de São Paulo para
trabalhar, a principio, na agricultura e, mais tarde, na indústria nascente. Não há
números seguros de quantos imigrantes se instalaram na região de Campinas.
A intensidade da imigração dura até o final da 2ª Guerra Mundial, e diminui
bastante pelo fato de os países europeus começarem a se estruturar para reter mãode-obra, necessária à sua reconstrução.
No Brasil, durante o governo de Getúlio Vargas, foi implantada a política de
substituição das importações e de geração de empregos industriais, o que dá
impulso ao processo de êxodo populacional do campo para as áreas urbanas. As
regiões que estavam recebendo investimentos públicos e privados, para dinamizar
seus parques industriais, foram em especial, as capitais do Rio de Janeiro e de São
Paulo. Por conseqüência, atraíram populações de todas as regiões do país, em
particular as das regiões do Nordeste e do Estado de Minas Gerais.
No início, a população migrante se concentra nas duas capitais, mas, com os
programas governamentais de desconcentração populacional a partir de 1960, a
migração é direcionada para o interior. A região de Campinas é uma das que
recebem grande fluxo de migrantes vindos do Nordeste e de Minas Gerais.

A

proposta de emprego na Região Campineira, no entanto, não era nas indústrias mas
sim, nas grandes fazendas de café, frutas, laranja e algodão, onde era mais fácil se
conseguir além do emprego, a propriedade de um pedaço de terra cultivável.
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Sumaré

é

ocupada

por

conta

dessa

articulação

entre

políticas

governamentais, devido à possibilidade efetiva de emprego e de propriedade de
terras, e por conta do crescente aumento dos meios de transporte intermunicipal. No
ideograma 2, apresenta-se o núcleo inicial do município, datado de 1875, em torno
da Estação ferroviária. Esse núcleo segue o padrão típico da urbanização do interior
do Sudeste brasileiro, onde as formações inciais se davam em razão das paradas de
tropeiros que, mais tarde, foram dinamizadas com a chegada da ferrovia. Campinas
se formou da mesma maneira.
O crescimento da mancha urbana se dá ao longo da ferrovia, seguindo o
padrão de espalhamento radial até a década de 1950, como vemos no mapa 12. A
partir daí, verificamos um grande aumento de núcleos junto à rodovia Anhangüera
adotando-se um padrão de ocupação totalmente espalhado, e desconexo, e que
vigora até a década de 1990.

RO
DOV
IA
AN
HAN
GUE
RA

RO
D OV
IA
AN
HA
NG
U ER
A

AD A M

UN ICIP A
L MIN EK
O IT O

DO
VIA
S

BA
N DE

IR
AN

5k
m

DO

TE
S

10
km

11
km

RODOVIA DOS BANDEIRANTES

9k
m

8k
m

7k
m

4k
m

6k
m

3k
m

RO

4k
m

3k
m

2k
m

ES TR

NM
NW

NE

SW

SE

E
W
S

Mapa 12 . Evolução urbana e dos loteamentos de Sumaré até a década de 1950.
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ.
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A análise dessa mudança de padrões implica na análise de alguns pontos
estruturais que organizam o processo de produção do loteamento residencial: a
oferta de terra loteável, a expansão do sistema viário e a aplicação de uma
legislação de usos do solo.
A oferta de terra em Sumaré era farta antes de 1950 e, como se tratava de
um distrito de Campinas, sua atividade principal era a agricultura, como as demais
áreas ao redor da cidade. O loteamento de terras tanto para a agricultura quanto
para o assentamento de trabalhadores industriais passou a ser comum com o a crise
do sistema cafeeiro em 1930.
A expansão do sistema viário em Sumaré dependia de investimentos do
município sede, o que não era nada simples. Era comum os próprios moradores
terem de se ocupar com a implantação de obras de infra-estrutura, como o
fornecimento de água, organizada por fazendeiros da localidade.
O sistema viário inicial de Sumaré até 1950 resumia-se a uma parca
estrutura de avenidas centrais partindo da estação ferroviária interligadas a estradas
de terra em direção às fazendas. O espaço dito "urbano" ou onde predominava a
atividade comercial não ultrapassava os 2km a partir da Estação Ferroviária.
Portanto, ainda que fosse o ponto de maior aglomeração populacional, não
era só na área Central que se concentrava a população. Havia outros aglomerados
junto às fazendas.
O terceiro ponto, a legislação de usos do solo, era inexistente para Sumaré.
A legislação do município de Campinas incidia ali, mas era bastante permissiva para
diversos usos, e passou a estabelecer usos específicos nas áreas suburbanas
somente na década de 50,

quando a sustentação da ocupação periférica em

direção às rodovias tornou-se um real fator de desequilíbrio do mercado imobiliário,
e das finanças públicas municipais.
O processo de loteamento em Sumaré não era, de todo, informal. Enquanto
distrito de Campinas, companhias focadas na crescente “indústria imobiliária”
campineira já atuavam ali – o bairro de Vila Santana (que será analisado no próximo
capítulo) mostra isso. Porém, o loteamento residencial era voltado ao assentamento
de novos trabalhadores rurais até a década de 40. Pouco estruturado em termos de
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conhecimento técnico ou legislativo, não era considerado um mercado à parte, mas
sim um apêndice ao progresso da economia agrícola.
A partir da década de 40, com maior ênfase na década de 50, dois fatores
interligados começam a afetar a expansão urbana de Sumaré e a promover a
alteração do eixo de crescimento da cidade: o primeiro foi a expansão da mancha
urbana de Campinas, que chega até às margens da rodovia Anhangüera, e o outro o
fomento pela legislação campineira de uso e ocupação do solo para levar as
indústrias também para as margens da rodovia.
A partir de então,

alia-se a instalação de indústrias nos corredores

rodoviários recém ampliados da região, e no caso de Sumaré,

é a rodovia

Anhangüera, com o loteamento de terras próximas para a instalação de residências
aos novos trabalhadores urbanos. Como mostra o mapa 13, na década de 60 a
dinâmica da expansão urbana no município , tem pequena expansão diferente do foi
ao longo da década de 50, mas aloca-se junto aos eixos de circulação que partiam
do Centro atravessando também a linha férrea em direção à rodovia Anhangüera e
principalmente ao longo da Rodovia (mapa 14).

OVI
ROD
A
AN
HAN
ERA
GU
RO
D OV
IA
AN
HA
NG
UE
RA

N ICIPA

L MIN
E KO IT O

6k
m

5k
m

3k
m
m

NW

NE

SW

SE

11
km

RODOVIA DOS BANDEIRANTES

9k
m

NM
10
km

8k
m

7k
m

4k

4k
m

3k
m

2k
m

E ST R
A D A MU

E
W
S

Mapa 13 . Evolução urbana e dos loteamentos de Sumaré até a década de 1960.
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ.
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Mapa 14 . Evolução urbana e dos loteamentos de Sumaré na década de 1960.
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ.

A estratégia de desenvolvimento adotada pelo poder público municipal, a
partir da década de 60, apoiou-se nas diretrizes dos governos estadual e federal de
levar a população migrante e as indústrias para o interior do Estado. Conferiu
grandes incentivos financeiros a todos, tanto às indústrias quanto aos trabalhadores,
para que se instalassem no município. Dispensou muitos da cobrança de impostos
municipais territoriais e de serviços, além de isentá-los de pagar a infra-estrutura de
algumas áreas do município – em particular os distritos industriais próximos à
rodovia.
Um forte agravante para a manutenção desse padrão de ocupação do solo é,
segundo a prefeitura municipal, a falta de capacidade própria para fiscalização e
orientação do processo. Além disso, muitas vezes, os que ocupavam cadeiras no
poder público eram também grandes donos de terras, e o slogan da "garantia da
terra própria" era usado com freqüência com fins políticos, para garantir vagas no
governo local.
O grande problema dessa estratégia foi a visão a curto prazo, sem um
desdobramento para um segundo momento, quando o incentivo municipal não seria
tão necessário, mas exigiria o controle ou a "coleta de frutos" dessa migração.
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A partir de 1946, o município recebe indústrias, destacando-se a
multinacional IBM, alocada no atual município de Hortolândia. Muitas outras vieram e
formaram os bairros operários, muitos com nomes ligados à atividade industrial.
Segundo dados dos censos industriais do IBGE a população ocupada na
indústria de Sumaré, que era de 700 pessoas em 1960, saltou para 2.834 em 1970
(400% de aumento) enquanto a população como um todo cresceu 214%
comprovando-se uma grande atração populacional para o trabalho e para a vida
urbana 11.
Entre 1960 e 1980 o crescimento da população ocupada na indústria em
Sumaré é de 1462%,

enquanto que o da população é de 950%. Ambos são

números bastante expressivos, mas comprovam que a população era atraída pelo
apelo do emprego industrial garantido e pela terra farta para moradia. Com os
dados da Fundação SEADE para as décadas de 90 e 2000 vemos que a indústria
pára de ser o foco de atração já que a população ocupada no setor cai de 5% da
população total em 1998 para 4,6% em 2003.
Ao contrário do que ocorreu na Grande São Paulo nas primeiras décadas do
século XX, onde os bairros operários eram muitas vezes erguidos pelas próprias
indústrias e alugados aos funcionários, na região de Campinas isso não foi muito
difundido, sendo basicamente a autoconstrução pelo futuros moradores o modelo de
ocupação predominante.
Segundo a secretaria de habitação de Sumaré, dois fatores geram a
ocupação maciça no município como periferia de Campinas: o preço mais baixo da
terra em Sumaré, e ondas de migração atraindo parentes dos que já estavam
assentados no município.
Dados sobre os loteamentos aprovados

fornecidos por essa Prefeitura

cruzados com entrevistas a esse mesmo órgão nos permite analisar alguns fatos
interessantes como nos mostra o gráfico 6. Na década de 50 foram aprovados 9460

11

Fonte: Censos Industriais do IBGE; 1960, 1970, 1975 e 1980. Apud LEME, T.A. Industrialização
da Região Administrativa de Campinas entre 60 e 80. Dissertação (Mestrado) FEA USP, SP 1986,
148P.
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Gráfico 6 - Evolução do número de lotes aprovados em Sumaré
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Dados compilados pelo autor.

lotes enquanto na década de 60 apenas 2505. Houve uma grande produção de lotes
em 50 muito acima da demanda, o que gerou uma forte baixa na década seguinte
que foi atendida pelo estoque existente. No entanto, como a industrialização
municipal e regional intensificou-se nas décadas de 60 e 70 principalmente,

a

demanda aumentou repentinamente e foi atendida nas duas décadas seguintes, 70
e 80, sendo aprovados respectivamente 16.671 e 20.240 lotes, sendo que em 80 as
aprovações ocorreram até 1983.
A velocidade de produção de loteamentos ao longo da década de 70 foi tão
intensa frente ao ritmo existente, que o município simplesmente perdeu o controle do
que e como estava sendo produzido esse assentamento.
A influência do crescimento de Campinas em Sumaré continua ao longo de
todo o período até os dias atuais, revelando-se cada vez mais o caráter de
assentamento periférico de Sumaré em relação a Campinas, assim como ocorre
com Indaiatuba e que acaba gerando um polinucleamento ou seja à formação de
sub-centros com estruturas viárias e infra-estrutura de serviços e comércios
autônomas que chegaram ao estágio de ser possível o desmembramento por
exemplo de Hortolândia, como ocorreu com outros atuais municípios analisados no
começo desse trabalho.
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É visível, pelo mapa 15 que o eixo de crescimento em direção a Campinas é
bastante intenso. A década de 70 praticamente configura o padrão da mancha
urbana atual. Os vetores do crescimento da cidade concentram-se na direção da
Rodovia Anhangüera descontinuando completamente a expansão radial.
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Mapa 15 . Evolução urbana e dos loteamentos de Sumaré na década de 1970.
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ.

Em 1983 foram interrompidas as aprovações de novos loteamentos, sendo
reiniciada apenas 13 anos depois com a promulgação da primeira lei de zoneamento
municipal e de uso e ocupação do solo. O que se viu nesse intervalo foi
simplesmente uma aprovação maciça entre 1980 e 1983 gerando um alto estoque
de lotes, e nos demais anos sem novas aprovações, a produção obviamente existiu,
mas foi ilegal.
Segundo entrevista com técnicos do Departamento de Planejamento de
Sumaré, somada à quantidade de lotes, houve a subdivisão desses para comportar
2 moradias. O poder público arcava com a alocação de infra-estrutura sem que
metade desses lotes pagasse impostos municipais. Atinge-se um completo caos nas
finanças públicas municipais e o chega-se ao mapa urbano disperso que se revela
nos dias atuais. Entre as legislações que foram implementadas para ordenar o
processo de produção de loteamentos municipais, uma única entrou em vigor, a Lei
6766/79, da instância do Governo Federal. Tentou-se buscar caminhos para ordenar
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o crescimento urbano, como o primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado,
cuja indicação de ordenamento territorial só concentrou mais ainda o crescimento
junto às rodovias. Previa-se uma faixa para a indústria, diretamente ligada às
rodovias Anhangüera, Bandeirantes e Campinas Monte-Mor e, junto à faixa
industrial, uma grande faixa longitudinal de crescimento residencial, como mostra o
mapa 16. No entanto, o plano não saiu do papel.
A infra-estrutura padrão colocada nos empreendimento para a viabilizar as
vendas era apenas água vinda de poços artesianos e eletricidade puxada de redes
públicas próximas. Muitos dos loteamentos podem ser vistos totalmente distantes de
vias de acesso conectando-os com o município. Até hoje a adução de água conta
com uma estrutura montada ainda do período de 1970, instalada mais para o
atendimento dos distritos industriais que para a expansão nas demais regiões do
município.
Mapa 16 . Esboço do Zonemento proposto pelo PDDI de 1973

Fonte: Plano diretor de desenvolvimento integrado: diagnóstico, sumário e
diretrizes. s.n. S.l.1973.

84
A falta de "controle urbano" por parte da prefeitura do município era tamanha,
que lotes eram vendidos mais de uma vez sem registros em cartório. Não era
exigido o cumprimento de nenhum código de edificações, algo que durou até pouco
tempo atrás, ainda na década de 80.
É justamente na década de 80 que o governo municipal suspende novas
aprovações de loteamentos e investe em abastecimento de água.
A década de 80 pode ser considerada a década onde começa-se a buscar o
ordenamento da produção dos loteamentos pelo poder público, já que entra em
vigência a Lei Lehman o que torna o trâmite de aprovação de loteamentos mais
moroso e burocrático e isso vai se refletir nos loteamentos a partir desse período.
Também é quando vemos pelos registros dos promotores desses loteamentos, que
a maioria deles passa a ser pessoas jurídicas especializadas nesse ramo de
atividade, contrastando com todo o período anterior, quando os empreendedores
eram pessoas físicas. Apesar da suspensão da aprovação de novos loteamentos por
mais de uma década ser uma medida descabida se pensada para todo o município,
pois o que ocorre normalmente em seguida é um intenso trabalho de anistiamento
das construções do período, temos uma total mudança de paradigmas após essa
década.
Os anos após a década de 1990 podem ser considerados um novo período
para a evolução urbana em Sumaré, visto que passa a haver uma legislação de
zoneamento e usos do solo, um Plano Diretor e a montagem de uma equipe interna
de Planejamento Urbano.

As leis de construção de moradias anteriores ao

zoneamento de 1995 são então revogadas dada a condição "permissiva" das
mesmas.
O posicionamento do poder público local volta-se então para a reorientação
do vetor de crescimento urbano para o tecido já consolidado, buscando evitar as
áreas ainda não loteadas. Podemos verificar tal diretriz na lei de zoneamento
municipal de 1992, que dita que os novos loteamentos devem ser alocados, dando
prioridade à continuidade das vias de circulação já existentes, e que devem contar
com adução e coleta de esgotos próprias.
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Toda uma região a Sudeste da cidade próximo a Campinas chamada de
"Cura" recebe grandes investimentos do Governo Federal por meio de convênios
para sanar a deficiência de pavimentação e equipamentos comunitários nesse
período.
O Plano Diretor é revisto em 1995 e passa a ser exigida infra-estrutura
completa nos novos loteamentos, incluindo ETE's – Estações de Tratamento de
Esgoto.
Nas áreas delimitadas como ZR1, Zona Estritamente Residencial, não são
mais permitidas mais que uma ligação de água ou eletricidade por lote. São
delimitadas áreas de proteção, principalmente junto à nascentes e córregos,
incluindo o Horto Florestal.
Há grande preocupação do poder público com o crescimento populacional e
a eminente falta de água, já que vultosos investimentos em adução são necessários,
mas não há como serem feitos visto que o endividamento municipal estar no limite
do permitido pela lei de responsabilidade fiscal. Outro grave problema é a coleta e
tratamento de esgoto, bastante reduzida no município.
Segundo entrevista no departamento de Planejamento da Prefeitura de
Sumaré há 18.000 lotes vagos e outros 12.000 já aprovados, gerando um estoque
de 30.000 lotes. Isso indica que não há falta de moradias na cidade, mas há a busca
pela terra enquanto investimento pessoal. Não há interesse por parte da prefeitura
em aprovar novos loteamentos, no entanto, a procura por parte da iniciativa privada
ainda é grande, visto que o preço da terra comparado a de municípios vizinhos como
Campinas e Americana ser bem menor.
A prefeitura busca evitar a subdivisão, bloqueando o fornecimento de mais
de 1 número ou de mais de 1 ligação de água por lote. Todavia, a Companhia de
Energia Elétrica, CPFL, acaba por não respeitar esse padrão e faz uma ligação
individual por residência, induzindo à continuidade do processo de subdivisão.
Outro grande desafio da prefeitura local é quanto à expansão da Rodovia
dos Bandeirantes, que poderá cortar o município em sua área rural atual, a
Sudoeste e, caso isso ocorra, será aberto um novo flanco de atração ocupacional,
um novo vetor a ser combatido, algo que pelo histórico da evolução da cidade pode
não ter sucesso.
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Pelo mapa 17 pode-se perceber um pouco do resultado da política pública
municipal de trazer a ocupação para as áreas centrais: os loteamentos passam a
ocupar a vizinhança de áreas já consolidadas, principalmente com a existência de
sistema viário implantado. Essa passa a ser uma forte exigência da prefeitura que é
incluída na legislação de 1995. Outro aspecto a ser notado é a ocupação de áreas
no entorno Central de Sumaré, sobre os vazios urbanos, uma orientação da
prefeitura para os novos empreendimentos, colocada diretamente para os
loteadores. É possível reconcermos portanto, alguns avanços já conseguidos pela
estruturação do governo local para implantar uma legislação de parcelamento,
zoneamento e usos do solo.
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Mapa 17 – Evolução da mancha urbana de Sumaré entre 1995 e 2004.
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
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Como conclusão do capítulo podemos fazer uma leitura resumida das etapas
pelas quais podemos compreender o processo de expansão urbana de Sumaré:
Com aspectos bastante semelhantes à Americana, até a década de 60 temos
uma expansão radial, (mapa 18). Já nesse período é possível notar a influência do
eixo Anhangüera, em direção à Campinas. As décadas de 70 e 80 consolidam a
expansão periférica muito mais que uma expansão radial,

e esse vetor de

crescimento é fortemente concentrado junto à rodovia já citada (mapa 19). Por fim,
da década de 90 até os dias atuais temos uma pequena mostra de uma "correção de
rota" por parte da prefeitura, incentivando por meio da legislação local e com
orientações expressas aos loteadores de trazer a ocupação para áreas onde o
tecido urbano já está consolidado, contendo sistema viário principalmente e
impedindo a ocupação de áreas "protegidas" como as reservadas à preservação
(mapa 20).
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Folha A3b com mapas (após Anexo). Válido apenas para versão
eletrônica Inserção da Página 86 em A3
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4 A Produção do Loteamento Residencial em Americana e
Sumaré.
4.1 A evolução do padrão de loteamento em Americana.

Resumo

Para esse capítulo e o seguinte foram levantados plantas de loteamentos
representativos de cada década analisada dentro do recorte desse trabalho,
baseando-se nas datas de suas aprovações (Decretos Municipais). Foi elaborada
uma tabela sistematizando a análise de algumas características dos loteamentos
escolhidos .
Como foi visto de maneira mais geral no capítulo anterior, a periodização da
produção de loteamentos residenciais em Americana pode ser colocada em
intervalos de 20 anos, quando é possível perceber mudanças no padrão físico dos
loteamentos, decorrentes de mudanças na legislação pertinente, e ainda, no modelo
econômico que sustentou a continuidade dessa produção.
Um outro ponto interessante analisado é o que a iniciativa privada foi
explorando ao longo dos anos como características valorizadas pelo mercado
consumidor para agregar valor ao loteamento colocado à venda, o que era um
grande diferencial em um período passa a ser comum em um segundo e uma nova
referência é explorada então para se continuar a valorização da terra e a
maximização do retorno do capital investido.

Tam. Quadras Área do
(m)
Lote (m2)

Testada
Lote (m)

Área
Verde
(m2)

Largura
Vias

No.Lotes

década

08/09/48 Vila Redher

16.999,00

68,00

0,00

0,00

32,00

70 x 84

400,0

10 a 12

0,00

14

42

40

20/02/46 Vila Santa Catarina

27.305,00

67,00

11,30

0,00

21,70

110 x 80

300 a 360

10

757,10

14

37

40

12/09/52 Vila Medon

131.880,00

70,90

6,00

0,00

23,10

105 x 80

340,0

10

425,40

12

252

50

24/11/54 Jd São Paulo

247.960,00

65,40

10,10

0,00

24,50

135 x60

300 a 330

10 a 12

660,54

14

582

50

28/09/55 Cidade Jardim

1.452.000,00

59,90

13,20

0,00

26,90

150 x 60a 70

300,0

10

790,68

14

2540

50

26/09/53 Jd Ipiranga

1.028.057,00

64,40

10,70

0,00

24,90

150 x 70 a 85

350 a 1000

10

689,08

14

1522

50

18/03/66 Jd Guanabara

255.341,00

52,40

12,30

0,00

35,30

140 a 170 x 54

300,0

12

644,52

14

400

60

08/07/66 Chacara Machadinho

258.570,00

62,50

12,64

0,00

24,86

146 x 78

324 a 468

12

790,00

14

423

60

12/12/61 Jd. São Paulo (II fase)
Lot. Residencial Boa
14/10/75 Vista

183.555,00

62,00

10,00

0,00

28,00

135 x60

302,5

10 a 12

620,00

14

358

60

451.814,00

55,00

13,70

0,00

31,30

115 x 70

321 a 580

12

753,50

14,5

nl

70

13/08/75 Portal dos Nobres II

145.778,00

80,00

0,00

0,00

20,00

-

1100,0

20

0,00

14,5

92

70

1.200.723,00

58,13

11,07

0,00

30,80

120 x 60

420 a 560

14

643,50

14,5

nl

80

695.505,00

50,20

15,31

5,00

29,49

210 x 50

300,0

12

768,56

14

1845

80

08/12/86 Vale das Nogueiras

830.000,00

36,60

28,00

12,70

22,70

180 x 60

300 a 360

12

1024,80

14,5

nl

80

23/11/90 Jd.Da Paz *

484.724,00

61,58

10,00

5,00

23,42

220 x 40

150,0

7,5

615,80

9

1990

90

23/11/90 Pq. Da Liberdade *

572.002,00

58,00

3,23

10,70

28,07

220 x 40

150,0

7,5

187,34

9

1786

90

08/11/96 Jd.dos Lírios *

291.255,00

58,95

10,00

0,70

30,35

210 x 50

150 a 206

7,5

589,50

14

1100

90

19/06/98 Residencial Jaguari

892.932,00

51,14

17,60

5,06

26,20

210 x 50

300,0

12

900,06

14,5

1307

90

15/10/02 Pq. Nova Carioba *

765.974,00

47,41

13,87

14,02

24,70

210 x 50

150,0

6

657,58

12

2088

2000

2212/03 Jd. Boer *

844.073,00

48,58

12,49

14,06

24,87

210 x 50

150,0

6

606,76

12

2571

2000

25/02/80 Parque Novo Mundo
Lot. Residencial
04/07/88 Morada do Sol

* Padrão "Interesse social " e com infra-estrutura completa instalada pelo loteador

90

Como metodologia de análise, os loteamentos aqui levantados foram

Vias (%)

organizados para possibilitar a análise de alguns de seus aspectos físicos como

Nome do loteamento

Área Gleba
Área Verde Institucional
Lotes (%)
(m2)
(% )
(%)

vemos abaixo na tabela 5.

Data

Áreas Destinadas em Projeto do Total da Gleba

Tabela 5 - Dados comparativos dos loteamentos estudados em Americana

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA – Compilado pelo autor.

Americana
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Os primeiros loteamentos escolhidos para análise datam da década de 40 –
Vila Redher – junto ao Centro e Vila Santa Catarina este limítrofe ao corredor viário
Cillos que fazia a ligação com a rodovia SP 304 em direção a Santa Bárbara e
Piracicaba, estando a 2 km do Centro.
O que podemos observar nesses loteamentos é a característica de
continuidade do tecido existente e a pequena dimensão das glebas, com no máximo
3 ha. Poucos lotes aprovados em cada um: 42 e 37 lotes, respectivamente, de
dimensões um pouco maiores que as dos padrões recentes (360 e 400 m²) (figuras 7
e 8 ). As testadas eram de 10 e 12 metros e, como resultado, tinham grande
profundidade: 36 a 40 metros. Como os loteamentos davam continuidade à malha
urbana, as quadras tinham a proporção de 1x1 em medidas – 70 x 80 m na Vila
Redher e 110 x 80 na Vila Santa Catarina. Era comum o uso do terreno para hortas
atrás da residência. O que importava era mais o comprimento do lote que sua
largura. Em entrevisa com a Cemara, o que se tem para os dias atuais é a
valorização de um terreno de proporções mais próximas a 1,5 x 1 ou 10 x 15
metros, que pode ser mais bem aproveitado para construção após respeitados os
recuos. Na década de 40, não se tinha exigências de recuos obrigatórios
registrados.
Para estudar a década de 50, 4 loteamentos foram selecionados, pelas suas
dimensões e por hoje terem características ocupacionais distintas: Vila Medon
(figura 7) com 252 lotes e Jardim São Paulo com 582, relativamente próximos ao
Centro e limítrofes à avenida Cillos, Cidade Jardim (figura 8), um imenso loteamento
para os padrões mesmo atuais com 2540 lotes margeando o município de Nova
Odessa e o Jardim Ipiranga (figura 3), também de grande porte com 1522 lotes, nos
limites com o município de Santa Bárbara D'Oeste.
Uma característica dos loteamentos dessa década e que não vamos
encontrar novamente tão cedo nos projetos é uma busca com o desenho de
espaços públicos e viários interligados, quadras não paralelos, pontos de
convergência de visuais, as rotatórias. A Cidade Jardim e o Jardim Ipiranga são
exemplos claros: as avenidas unem-se em rotatórias que por sua vez distribuem
ruas não paralelas pela gleba (figuras 9 e 10 respectivamente).

Esse desenho

menos cartesiano, poderia sugerir por sua vez um desejo de sobrevalorizar o preço
dos terrenos dada sua localização mais afastada.
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Figura 7. Projeto do loteamento Vila Medon 1952.
Fonte: PREFEITURA MUNCIPAL DE AMERICANA .

Figura 8. Projeto do loteamento Cidade Jardim 1955.
Fonte: PREFEITURA MUNCIPAL DE AMERICANA
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Figura 9. Projeto do loteamento Jardim Ipiranga 1953.
Fonte: PREFEITURA MUNCIPAL DE AMERICANA

Apesar de os 4 terem características físicas semelhantes como tamanho de
lotes em torno de 300 m², e de ruas com 14 metros de largura, a ocupação que
tiveram em termos de subdivisão de lotes, nível de renda dos moradores e
aproveitamento do solo para construção foram distintos. Vila Medon (foto 1) próximo
ao Centro foi ganhado caráter comercial e de serviços sem verticalização. O Jardim
São Paulo (foto2) , pela proximidade com a Vila Medon, rapidamente foi ocupado
por uma classe de maior poder aquisitivo e foi re-adensado décadas depois com a
verticalização de partes de sua área.
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Foto 1. Bairro de Vila Medon atualmente.
Fonte: Autor

Foto 2. Bairro Jardim São Paulo atualmente, bastante verticalizado.
Fonte: Autor
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Os bairros Cidade Jardim e Jardim Ipiranga, ambos muito grandes e
afastados do Centro para a época, hoje ainda guardam características de bairros de
baixa renda, apesar de não serem mais tão homogêneos, dada a valorização de sua
área, hoje rapidamente acessível ao Centro por avenidas.
A Cidade Jardim (fotos 3 e 4),

por ter recebido grande contingente

populacional, teve muitos de seus lotes subdivididos e tornou-se um bairro bastante
adensado. O Jardim Ipiranga acabou gerando a expansão do tecido urbano para o
município de Santa Bárbara. Por conter lotes industriais todos ocupados, a
subdivisão foi menor (foto5).

Foto3. Bairro Cidade Jardim atualmente.
Fonte: o autor
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Foto 4 – Cidade Jardim Atualmente. Casas Geminadas no mesmo lote.
Fonte: o autor

Foto 5 – Jardim Ipiranga . Rotatórias criando visuais e distribuindo o tráfego.
Fonte: o autor
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Foto 6. Jardim Ipiranga Atualmente – Vias Principais com lotes Industriais.
Fonte: o autor.

A década de 60 produz loteamentos com uma característica mas cartesiana
no desenho, buscando a continuidade da malha quadrangular existente na cidade,
mas já trazendo o lote em proporções comercialmente mais oportunas, ou seja, com
possibilidade de subdivisão. A testada dos lotes, que na década de 50 teve 10,0
metros, na década de 60 sobe para 12 e 14, mas a profundidade diminui, mantendose assim a área média em 300 m² ou pouco mais (figura 10).
A legislação de parcelamento do solo em Americana para o período previa lotes de
no mínimo 300 m² de área apesar da pressão pela subdivisão só ter aumentado ao
longo dos anos, sendo atendida pelos municípios vizinhos, principalmente Sumaré e
Santa Bárbara D'Oeste.
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Figura 10 – Chácara Machadinho 1966 - em vermelho tecido pré-existente que foi
continuado. Em verde, padrão colocado pelo loteador para o restante do bairro
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.

Na década de 70 temos principalmente a busca pelo mercado produtor de
loteamentos da diferenciação do padrão financeiro de seus clientes trazendo para
esse mercado o que então era novidade em termos de qualidade de moradia: o
loteamento fechado.
O exemplo que foi pioneiro na cidade foi o chamado Portal dos Nobres de 1975
(figura 11). Nesse loteamento, 80% da área loteável foi usada para os lotes cujo
tamanho era em média acima de 1100 m², e o restante foi usado para ruas. Como o
loteamento também encontrava-se em área próxima à rodovia Anhangüera e ainda
constava como área rural do município, usou-se do lote mínimo permitido, 1000 m²
para criar uma nova categoria de loteamento na verdade urbano, onde os 92 lotes,
permitiam um ambiente simplesmente exclusivo, ou seja um condomínio horizontal.
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Figura 11. Projeto do loteamento Portal dos Nobres II 1975.
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Outro loteamento que visava à uma fatia mais abastada da população foi o
chamado Residencial Boa Vista, que dava continuidade ao tecido urbano da
Chácara Machadinho, e do bairro Werner Plass, em direção à rodovia Anhangüera.
Nesse loteamento, os terrenos variavam de 321 m² a 580 m² com testadas de
12 metros. Os loteamentos da década de 70 foram vendidos para investidores
principalmente e estes venderam a novos proprietários que então subdividiram os
lotes e construíram. Muitos bairros desse período contam com áreas bastante
adensadas, terrenos de 6m de testada, casas geminadas, e recuo coberto.
Concessões estas, que no período de seu lançamento não existiam na legislação de
uso do solo do município, e que dada a prática corrente e sem fiscalização, foi
incorporada à legislação na década seguinte.
No final da década de 70, as mudanças trazidas pela Lei Lehman, nos fazem notar
que o custo da terra loteada, ou vendida em forma de lotes aumenta
consideravelmente, a começar pelo fato de 40% da gleba passar a ter de ser
equipada pelo loteador e doada ao poder público em forma de vias, sistema de lazer
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e uso institucional. Enquanto nas décadas anteriores a média de área destinada aos
lotes sempre ultrapassasse os 50% e chegasse algumas vezes aos 70% a partir da
década de 80, poucos loteamentos passaram dos 50% de área destinada aos lotes.
Um dos poucos nesse sentido, e lançado em 1980 foi o Parque Novo
Mundo, uma gleba de 1,2 milhões de metros quadrados, dos quais 58% foram
destinados a lotes. Esse loteamento, dada a sua magnitude – um dos maiores já
implantados na cidade - até hoje tem grandes áreas não construídas, as praças não
são praças e sim grandes quadras inteiramente gramadas com o uso esporádico
para o jogo de futebol, e o uso institucional é inexistente. Os lotes são de no mínimo
420 m² chegando a 560 m² com frente de 14 metros, para os quais a prefeitura tinha
uma legislação no período que não permitia nem a subdivisão dos lotes ou
construções menores de 130 m² (figura 12 , fotos 7 e 8). O que ocorreu foi uma
ocupação de baixa densidade, o que dificultou a ocupação comercial das vias
destinadas a esse uso, embora o bairro ficasse afastado do centro da cidade, na
divisa com o município de Nova Odessa.

Figura 12 – Projeto do loteamento Parque Novo Mundo 1980.
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
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Foto 7 - Parque Novo Mundo – Casas de Alto Padrão - mínimo de 130 m².
Fonte: o autor

Foto 8 - Parque Novo Mundo atualmente. Área de Lazer pouco estruturada.
Fonte: o autor.
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A década de 80 foi a década das grandes mudanças na legislação local,
principalmente em função das legislações federais e estaduais que passaram a
exigir crescente comprometimento dos municípios no tocante à regulamentação do
uso do solo e dos recursos naturais do seu território.

A década de 70 trouxe o

exercício do planejamento urbano, do Plano Diretor que colocou a questão da
regulamentação sob várias esferas do crescimento da cidade. A luta de classes por
um lugar ao sol, ou seja, por um terreno, legalizado, aumentou na década de 80
principalmente pela grande migração campo –cidade ocorrida em todo o país e
também em Americana ao longo das décadas de 50 e 70. A Constituição Federal de
1988 trouxe a necessidade da regulamentação com vistas à habitação para
população de baixa renda, a reserva de áreas especiais do município nesse sentido.
O caráter regulamentador e fiscalizador dos poderes públicos locais
crescentemente cobrado pela Constituição Federal,

foi

e para atender à essa

legislação o município de Americana passa a se desobrigar e colocar sob
responsabilidade da incitativa privada a alocação da infra-estrutura nos loteamentos,
e na década seguinte a total infra-estrutura com a inclusão da pavimentação ainda
não exigida e a permissão para que o setor privado atuasse no segmento de baixa
renda, com a permissão de lotes de 150 m² de área e 6m de frente com maiores
permissões de aproveitamento do lote, e vias mais estreitas também. O que era
para ser baixa renda passou a ser o novo padrão médio de lotes na cidade. A partir
da década de 90 grandes loteamentos foram lançados sob o título de "popular" e de
"interesse social" mas o custo dos terrenos não estava acessível para quem
recebesse até 5 salários mínimos, pois girava em torno de R$30.000,00 o lote de
150 m². A alternativa colocada pela iniciativa privada foi o parcelamento do
pagamento, com a cobrança de juros, com a qual equacionou-se o problema da
dificuldade de vendas e pagamento dos custos de implantação integral da infraestrutura dos bairros.
O lote de 300 m² na cidade de Americana passa a ser visto como padrão de médio
a alto, sendo usado em loteamentos com esse intuito, e sobrevalorizado em
loteamentos fechados.
A característica do loteamento popular em Americana da década de 1990 e início de
2000, são quadras bastante compridas, com o tamanho máximo permitido pela
legislação, 210 metros e bastante estreitas, 50 metros. Como podemos ver nas
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figuras 13, 14 e 15 os bairros, Jardim da Paz e Residencial Jaguari respectivamente,
temos um adensamento bastante grande, dessas áreas, e um desenho que atende
simplesmente à matemática do máximo aproveitamento do solo. Essa permissão
para a iniciativa privada produzir o lote de 150 m² foi revogada em 2005 pelo
município, sob a alegação de que o foco dos loteadores não estava no atendimento
da demanda popular e sim na maior escala de lotes permitida pela legislação.
Em entrevista com a Cemara, a maior loteadora de Americana, a velocidade de
vendas dos lotes de 150 m² foi bastante superior aos de 300 m² também por ser
facilitada pelo parcelamento do pagamento. Revela-se aqui, que a demanda existe e
estava sendo atendida na ilegalidade da subdivisão de lotes no município,
aprovadas através de inúmeras anistias. Por último temos a figura 15, o Jardim Bôer,
representando um loteamento que se valeu da permissão do parcelamento de lotes
com área de 150 m² para "fins populares" , mas que está sendo comercializado para
a classe média que compra ali com o objetivo de investimento para seu capital.

Figura 13 - Projeto do loteamento Jardim da Paz 1990. Loteamento de caráter popular.
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
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Figura 14 – Projeto do loteamento Residencial Jaguari 1998. Para classe média.
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Figura 15. Projeto do loteamento Jardim Bôer 2003.
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
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4 O processo de produção do loteamento residencial em Americana
e Sumaré.
4.2 A evolução do padrão do loteamento em Sumaré.

Resumo

Como descrito no início do capítulo 3.2, a escolha dos loteamentos em
Sumaré também foi feita baseada na data em que foram aprovados por Decretos
Municipais. Os fatores analisados aqui são os mesmos que em Americana,
mostrando a busca da iniciativa privada pelas melhores fatias do mercado sem que
as piores fatias fossem atendidas pelo poder público por outro lado. O padrão do
loteamento residencial na cidade é bastante modificado após sua ocupação, a qual
responde à diferenciação de usos e portanto de valores de terra, colocados pela
prefeitura.
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Como no item anterior deste capítulo foram agrupados – tabela 6 abaixo - os

Vila San Martin

Data

loteamentos estudados em Sumaré para uma análise sistematizada de alguns

Área Verde Institucional
Tam.
Área do Testada Área Verde Largura
(% )
(%)
Vias No.Lotes
Lotes (%)
Vias (%) Quadras (m) Lote (m2) Lote (m) (m2)

aspectos físicos destes empreendimentos.

Nome do loteamento

Área Gleba
(m2)

Tabela 6- Dados comparativos dos loteamentos estudados em Sumaré

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ – Compilado pelo autor.

Áreas Destinadas em Projeto do Total da Gleba

Sumaré
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Para o estudo da década de 50 foram escolhidos 2 loteamentos: a Vila Santana a
1km do Centro de Sumaré, e a Vila San Martin, na divisa com Campinas, a 11km do
Centro (figuras 16 e 17).

Figura 16. Projeto do loteamento Vila Santana 1954.
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ.

Figura 17 – Vila San Martin – 1953
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ.
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Nos dois loteamentos, os lotes têm frente de 10 m, sendo que na Vila San
Martin há lotes com frentes de 11 m e também 12 m. Em ambos, as ruas têm 15 m
de largura pelo menos. Há, no entanto, uma grande diferença no padrão de
desenho. A Vila Santana é bastante cartesiana, continuando a malha pré-existente
do Centro de Sumaré. Já o San Martin, por não estar envolvido por um tecido
urbano, permite-se um belo trabalho viário, com rotatórias de distribuição entre as
ruas do bairro, criando referenciais ao local. É importante ressaltar que, apesar das
diferenças fortes no desenho, o índice de aproveitamento das respectivas glebas
para a destinação a lotes é bastante próximo: 61% na Vila Santana e 64% no San
Martin. Da mesma forma, os índices para as ruas são de 26% e 29%,
respectivamente. Para a área verde, 10% nos dois loteamentos.
No entanto, a ocupação que se deu nesses locais não foi semelhante. A Vila
Santana, pela sua proximidade do Centro, consolidou-se como um bairro residencial
de classe média alta, com pouca penetração comercial (foto 9). O bairro de San
Martin (fotos 10 e 11) teve uma ocupação que revela traços de autoconstrução e
bastante

permeabilidade

de

pequenos

comércios

locais

entre

as

casas,

característica da permissão de usos que o município oficializou, na década de 90, ao
diferenciar ZH1 (estritamente residencial) de ZM1 (residencial com usos mistos de
comércio e pequenas indústrias), o primeiro em bairros residenciais direcionados à
classe alta e o segundo em bairros mais periféricos.

Foto 9 – Vila Santana atualmente .
Fonte: o autor
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Foto 10 Vila San Martin – Comércio alocado junto às casas.
Fonte: o autor.

Foto 11 – Vila San Martin –
Fonte: o autor

ruas e calçadas largas e ocupação de baixa renda.
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Na década de 60, os loteamentos mostram semelhanças com os da década
de 50, com a malha urbana se expandindo de forma radial, embora haja uma
transição para um padrão tentacular de expansão ao longo de eixos viários. Um
loteamento representativo desse período é o Parque Franceschini (figura 18), que
continua a malha da Vila Santana, cruzando para o outro lado da atual Avenida
Rebouças (a principal via de ligação entre os municípios de Sumaré e de Nova
Odessa, que também é a saída para o então distrito de Hortolândia, hoje município).

Figura 18. Projeto do loteamento Parque Franceschini 1965 – padrão cartesiano de
implantação
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Por estar muito próximo ao Centro, esse loteamento tem as mesmas
características da Vila Santana: malha retangular, terrenos que variam de 270 m² a
400 m², de ocupação residencial apenas e, hoje, de alta renda (foto 12).
Chegamos à década de 70 apresentando um grande aumento de
lançamentos de loteamentos por toda a cidade. Nesse período, podemos perceber
que há a busca por uma diferenciação de valor a começar pelos desenhos, em vista
da localização e, acima de tudo, baseada na carência ou não de infra-estrutura
urbana nas glebas a serem loteadas. Os loteamentos próximos ao Centro passam a
ter terrenos "maiores", acima de 300 m², por contarem com malha viária e infraestrutura de água e de eletrificação próximas instaladas. Na verdade, esse padrão
de área já estava estabelecido para toda a cidade, mas começa a ser usado para
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loteamentos que se encaixam na categoria de "médio a alto padrão". Isso faz com
que os novos loteamentos periféricos tenham seus lotes diminuídos para a média de
250 m². As quadras, que nas décadas anteriores tinham dimensões próximas a
1 x 2 (140 m x 70 m) em toda a cidade, passam a ter 1x 4 (200 m x 50 m) nos
loteamentos periféricos, com lotes menos profundos. A paisagem se torna bastante
monótona e repetitiva nesses locais, pois as quadras parecem extensas demais.

Foto 12 – Parque Franceschini atualmente. Ocupação de Alto Padrão.
Fonte: Autor.

Como exemplo de bairro de médio a alto padrão do período, tem-se o Jardim das
Palmeiras (figura 19 e foto 13) e, como exemplo do periférico, o Jardim Maria
Antônia (figura 20 e foto 14).
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Foto 13 – Jardim das Palmeiras atualmente. Ocupação de médio a alto padrão.
Fonte: o autor.

Figura 19. Projeto do loteamento Jardim das Palmeiras 1975
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ.
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Foto 14 – Jardim Maria Antônia atualmente – loteamento de ocupação "popular".
Fonte: o autor.

Figura 20. Projeto do loteamento Jardim Maria Antônia 1977.
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ.
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Foto 15 – Jardim Maria Antônia atualmente. Lotes menores e usos mistos.
Fonte: o autor.

Além da diferenciação de infra-estrutura instalada, existente no Jardim das
Palmeiras e inexistente no Maria Antônia, fica bastante claro que as permissões de
uso foram também diferenciais para o preço de venda dos lotes nesses locais: ZH
(estritamente residencial) para o Jardim das Palmeiras e ZM (Usos Mistos) para o
Maria Antônia. Para o segundo bairro, isso gerou uma grande miscelânea de usos
concomitantes às casas. A produção de loteamentos para faixas diferentes de renda
se torna uma forte característica do mercado imobiliário de Sumaré.
Outra forte característica é a dos loteadores, que passam a se estruturar cada vez
mais tecnicamente para atender à crescente exigência das legislações de âmbito
estadual e federal que vêm incidir sobre o processo de parcelamento do solo a partir
da década de 70. A melhor capacitação dos loteadores transforma-os em empresas
focadas na atividade de oferecer um produto (o loteamento) compatível com a renda
e com as expectativas do público consumidor visado.
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Na década de 80, são suspensas novas aprovações de loteamentos. Porém,
um pouco antes do ano de 1982, quando a Prefeitura de Sumaré decretou a
suspensão de forma efetiva, uma grande quantidade de projetos desse tipo foi
aprovada em ritmo acelerado. O objetivo era garantir que eles pudessem ser postos
em prática, assim que a demanda por terra voltasse a subir, o que não demorou
muito a acontecer dado o crescimento populacional vertiginoso do município e de
seus distritos.

Durante o período em que prevaleceu a suspensão, a nova

Constituição Federal entrou em vigor, trazendo obrigações para as prefeituras de
muitos municípios do porte de Sumaré. Para atender ás novas exigências, a
Prefeitura fez um apanhado das legislações de usos do solo de municípios vizinhos
e de seus Planos Diretores e montou um esqueleto legislativo, promulgado em 1992
apenas e revisto em 1995.
Após essa nova legislação municipal, as empresas loteadoras começaram a
ter um pouco mais de dificuldade em escolher terras para implantar seus projetos de
loteamentos. O governo municipal, além de interferir na escolha dos locais para
novos loteamentos, torna-se mais exigente quanto à alocação da infra-estrutura, que
passa a ser de inteira responsabilidade do loteador. As ZEIS, Zonas Especiais de
Interesse Social,

são contempladas nessa nova lei de parcelamento, uso e

ocupação do solo. O lote mínimo adequa-se à legislação federal, ou seja, apresenta
125 m² com frente de 5,0 m. No entanto, é permitido apenas para as ZM1 e ZM, isto
é, zonas periféricas, onde são consentidos os usos mais variados. Nas demais
zonas, o padrão mínimo é de 10 m x 25 m. O zoneamento da cidade vem
contemplar também áreas mínimas de lotes, ruas e recuos, o que antes não ocorria.
A partir de 1999, fica clara a segmentação de mercado voltada para a
produção de loteamentos distintos, como por exemplo o Parque Vila Flora (figura 21
e fotos 16 e 17). De característica bastante peculiar e inovadora, a princípio voltado
para a classe média, foi comercializado para um público de alta renda também, dada
sua completa infra-estrutura.
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Figura 21 – Projeto Loteamento Vila Flora 199 – conjunto de pequenos condomínios de casas.
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Foto 16 – Vila Flora atualmente. Alta qualidade ambiental dado o controle efetivo
dos usos e construções permitidas.
Fonte: catálogo de vendas

Foto 17 – Vila Flora Modelos de residências atualmente vendidas.
Fonte: Catálogo de vendas
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O projeto do loteamento Vila Flora teve um investimento maciço da iniciativa
privada. Além de toda a infra-estrutura instalada, incluindo coleta e tratamento de
esgotos, houve a construção das edificações: casas e áreas comerciais. Devido à
data de sua aprovação, em 1999, teve que enfrentar todo o trâmite de aprovações
em órgãos municipais e estaduais que já incidia sobre esses empreendimentos.
Nele, apostou-se que a população pagaria por uma moradia, em vez de pagar pela
terra. Nesse caso, a aposta foi acertada.
No outro extremo de padrão de loteamentos, que passou a ser muito mais
comum, o padrão popular, temos o Jardim das Orquídeas, também de 1999. Sua
ocupação foi extremamente precária, com áreas do bairro sem infra-estrutura de
pavimentação ou de eletrificação (figura 22 foto 18). Os lotes produzidos foram de
300 m² em média, pois não se encontravam em uma Zona Mista. Hoje, muitos estão
subdivididos. O loteamento se encontra instalado em uma topografia bastante
acidentada, e suas quadras são longas, estreitas e repetitivas.

Figura 22 – Projeto do loteamento Jardim das Orquídeas 1999.
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
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Foto 18 – Jardim das Orquídeas atualmente. Infra-estrutura precária e subdivisão de lotes.
Fonte: o autor.

Por fim, na década de 2000 temos um loteamento com o padrão mínimo
exigido pelo município, o Loteamento Residencial Real Parque, cujos terrenos
medem 10 m x 25 metros as ruas são largas, 14

e 15 metros e quadras de

proporções 1x 4 ou seja 50 m x 203 m (figura 23), de novo um partido de
implantação executado buscando-se o máximo aproveitamento de área loteável, ou
seja 60%. Nesse caso, o projeto do Vila Flora consegue, com um desenho muito
mais elegante e carregado de referenciais espaciais, criar espaços com a escala
humana, ainda que inseridos em uma área bastante grande 790.000,00 m² . O
projeto do Real Parque chega a 57% de aproveitamento de gleba para lotes,
revelando um projeto onde o diferencial do local, apesar de sempre ser um apelo
forte nos panfletos distribuídos pelos semáforos, é inexistente em projeto.
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Figura 23 - Projeto loteamento Real Park Sumaré -2004
Fonte: PREFEITURA UNICIPAL DE SUMARÉ
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5 A produção do loteamento residencial em Americana e Sumaré:
algumas considerações

Resumo

Neste capítulo é feito um balanço dos pontos analisados na evolução da
produção

dos

loteamentos

residenciais

em

ambos

municípios

colocando

características particulares de cada modelo de gestão pública e sua relação com o
mercado privado. É analisado como os governos locais responderam às exigências
das instâncias superiores de governo, como o Governo do Estado de São Paulo e
principalmente o Governo Federal que tomou a frente na estruturação de leis
urbanísticas e ambientais.
Por fim, é trabalhado o quanto o esvaziamento das responsabilidades dos
governos municipais quanto à implantação de loteamentos para a população de
baixa renda, pode ser absorvida pela iniciativa privada.
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Ao se fazer uma leitura cruzada dos processos de produção de loteamentos
residenciais de Americana e de Sumaré, temos alguns pontos em comum e muitos
bastante distintos.
O contexto da urbanização de ambos é a metrópole de Campinas, cuja
expansão demográfica após a metade do século XX levou à ocupação de municípios
à sua volta. Outra forte condicionante em comum nas décadas de 50 e de 60 foram
as políticas Federal e Estadual de fomento à industrialização do país, atraindo
capital estrangeiro, e a política de desconcentração urbana da Grande São Paulo,
com investimentos em infra-estrutura de transporte no interior do Estado. Atreladas
às respectivas leis referentes à ocupação urbana e ao uso do meio ambiente, em
particular no âmbito Federal, essas políticas acabaram por influenciar a criação das
legislações municipais correlatas.
A característica relevante do modelo de produção de loteamentos no início
do século XX, não só nos municípios estudados, mas também em Campinas, foi a
substituição do uso da terra com fins agrícolas pelo uso especulativo. A terra
agrícola foi transformada em terra urbana através do parcelamento em lotes
residenciais, do arruamento e da instalação de infra-estrutura urbana (água
encanada, pavimentação e eletrificação). Esse modelo foi a base para montar uma
estrutura tipicamente urbana de geração de valor imobiliário: a criação de
diferenciais para os locais a serem vendidos, muito embora tais diferenciais não
durassem mais de poucos anos.
Como o recorte do estudo dos padrões de loteamento começa com a
década de 50, o fato que chama a atenção em ambos os municípios é a produção
precoce de loteamentos pela iniciativa privada. Trata-se de projetos que buscam a
valorização do produto vendido, o lote e o bairro, através de um desenho de
espaços não cartesianos, como chamamos aqui, com a inserção de referenciais
espaciais na trama do bairro: as rotatórias, usadas como praças em projetos. Sabese que, na prática, quando combinadas à função de rotatória, tais praças não têm
utilidade. A destinação desse tipo de desenho para loteamentos afastados do
Centro, e sem referenciais de tecido urbano limítrofes para serem seguidos, pode
ser a explicação para um desenho de maior qualidade. O mercado imobiliário
descobre mais tarde que o desenho do loteamento passa a agregar pouco valor
monetário ao produto lote.
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Na década de 60, a expansão urbana em Americana envereda por um
caminho e a de Sumaré por outro. Americana estrutura um zoneamento urbano na
prática, criando categorias de usos do solo que resultaram num diferencial de preço
da terra para a moradia, porém ainda compatíveis com o poder de compra dos
trabalhadores industriais. A produção do loteamento residencial começa a ocupar as
bordas dos corredores de serviço da cidade, mesmo tendo lançamentos bastante
afastados do Centro, como o de Cidade Jardim e o do Jardim Ipiranga. Por outro
lado, em Sumaré, a expansão urbana que vinha de forma radial, partindo do Centro
e acompanhando os eixos viários, sofre a influência de 3 fatores que desequilibram
esse curso: i) o advento da Rodovia Anhangüera, que gera um grande atrativo ao
parcelamento da terra às suas margens; ii) a ausência de um zoneamento ou de
uma legislação que definisse a permissão de usos no espaço urbano e iii) a
periferização da ocupação urbana em Campinas pela alteração de sua legislação de
uso do solo, que encareceu as terras em áreas já ocupadas e gerou a ocupação dos
limites com outros municípios, em especial Sumaré e Indaiatuba.
A década de 70 acentua as diferenças na expansão urbana e na produção
dos loteamentos em ambos os municípios: o que temos em comum é a produção de
loteamentos pela iniciativa privada e alguma atuação do poder público estadual
(para a população de baixa renda), mas na regulação desse processo os poderes
públicos dos três níveis – municipal, estadual e federal – não atuaram. Em
Americana, os loteamentos ganham diferenciação de padrão urbano, tamanhos
diferentes, as categorias de zoneamento permitem gerar um forte diferencial de valor
entre as ZR1 (zona exclusivamente residencial) e ZR3 (zona residencial com
permissão de comércio e serviços), as primeiras para bairros próximos ao centro e
as últimas para os bairros afastados dele. Ao mesmo tempo, o governo local ensaia
outra vez a aplicação de um Plano Diretor para a cidade, já exercitado na década
anterior, mas resumido à lei de zoneamento e usos do solo. Na década de 70,
Sumaré vive um completo caos na sua expansão urbana, que passa a ser ditada
pelos 3 fatores que também influenciaram a década de 60: a atração da Rodovia
Anhangüera, agora ocupada por indústrias de grande porte que necessitavam de
mão de obra, reforçando o parcelamento do solo para moradia popular; a ausência
de uma legislação de usos do solo (embora houvesse o estudo de um Plano Diretor
para a cidade); e a continuação da ocupação periférica de Campinas, gerando o
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crescimento do Distrito de Hortolândia que, além de próximo à Campinas, recebeu
muitas indústrias que vieram para Sumaré. O caos urbano no município foi agravado
pelo custo assumido pelo governo local em dotar algumas regiões da cidade com
infra-estrutura para receber as indústrias, ao mesmo tempo em que as isentava do
pagamento de impostos. Os loteamentos residenciais produzidos nessa década
começam a ensaiar uma diferenciação por conta da clara disparidade de distribuição
de infra-estrutura dentro do município. Morar próximo ao Centro ou dentro dos
limites entre a Rodovia Anhangüera e o Centro era mais caro que morar além
desses limites.
Com a promulgação da lei Lehman, em 1979, o processo de produção de
loteamentos em ambos os municípios foi obrigado a sofrer ajustes. Os impactos
foram sentidos apenas na década de 80, como a maior alocação de infra-estrutura
pelo poder privado, o processo de tramitação documental para a aprovação de um
loteamento antes de seu lançamento no mercado para venda, e a delimitação dos
limites da terra urbanizável (ou parcelável) dentro dos municípios, além da criação
de referenciais mínimos de qualidade espacial, como tamanho de lote e infraestrutura mínimos exigidos. Por fim, houve a redução no percentual que coube ao
loteador para destinar aos lotes: 60%. Como resultado direto, a terra loteada
encareceu.
Na década de 80, a preocupação do poder público Federal com a produção
da cidade pela sociedade, com o acesso à terra e com o domínio dos governos
locais sobre o aproveitamento dos recursos naturais e do solo para a construção e a
manutenção da cidade, leva a novas alterações na legislação urbanística federal,
tendo como ponto principal a Constituição de 1988. Como resultado, as legislações
locais em Americana e em Sumaré são modificadas mais uma vez. As novas
exigências que incidiram sobre os governos municipais foram as de elaborar um
Plano Diretor, definir áreas de proteção ambiental que limitassem a ocupação
urbana e delimitar as ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social), para atender à
demanda por terra da população incapaz de arcar com os custos do padrão dos
loteamentos produzidos pela iniciativa privada.
Em Sumaré, por quase toda a década de 80, houve um hiato na produção
de legislações urbanísticas, porque a aprovação de loteamentos foi suspensa no
começo da década e só foi retomada na década seguinte.
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A resposta em Americana é a promulgação imediata de um Plano Diretor,
definindo zonas de expansão urbana futura, zona de urbanização consolidada e
áreas de proteção ambiental, e uma nova lei de uso e ocupação do solo, focada no
incremento do aproveitamento do solo na zona de ocupação consolidada, além da
desobrigação do governo local de alocar infra-estrutura nos novos loteamentos.
Logo em seguida, permite-se a toda a sociedade produzir loteamentos de interesse
social e reduzir o tamanho do lote, nesses casos, para 150 m². Isso altera
sobremaneira o foco de produção do loteamento na cidade ao longo da década de
90, aumentado muito a produção voltada para a demanda "social", ainda que os
loteamentos não estivessem alocados em ZEIS. O outro extremo do mercado
consumidor passa a contar com produtos imobiliários bastante "completos"
produzidos pela iniciativa privada: os loteamentos fechados, ou condomínios
fechados horizontais. A ausência da gestão do Estado sobre a produção da cidade é
assumida pela sociedade que, em pouco tempo, aceita esse novo modelo de
loteamento. Muitas vezes, ele não mudava em nada em relação ao padrão anterior,
a não ser pelo fato de o consumidor pagar mais para ter os mesmos benefícios
antes oferecidos, acrescidos pelo cercamento ao redor do bairro e pela vigilância
particular pré-estabelecida. Para legitimar a qualidade superior desses locais
enquanto espaços de moradia, todos são produzidos em áreas ZR1, exclusivamente
residenciais. A alteração da lei de usos do solo pós 1988 permitiu usos comerciais
em áreas previamente reservadas para esse fim nos loteamentos fechados e nos
demais bairros, desde que a vizinhança aceitasse tal instalação comercial.
A partir da década de 90, percebe-se uma proximidade de posturas públicas
municipais na elaboração da legislação de parcelamento, uso e ocupação do
território e nos loteamentos produzidos nos dois municípios. As diferenciações de
preço da terra não são mais definidas pela questão da proximidade ou não ao
Centro, mas sim pela quantidade de benefícios entregues pelo loteador ao mercado:
tamanho de lote, aproveitamento de área verde como área recreativa /
contemplativa, segurança, alocação de serviço e de comércio para atender aos
moradores. Por ser obrigatória, a infra-estrutura deixa de ser um diferencial de
mercado, assim como a proximidade ao Centro da cidade. O desenho dos
loteamentos produzidos, tanto de alto padrão quanto populares, é muito parecido:
quadras extensas, com diferentes divisões de lotes dado o preço de venda colocado,
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a existência do cercamento ou não do futuro bairro e a alocação de áreas de lazer
construídas pelo loteador, que se transformam em clubes reservados aos moradores
e seus convidados. Quando destinadas ao poder público, as áreas de lazer acabam
por se transformar em precários campos de futebol de várzea. Tanto em Sumaré
quanto em Americana, esses se tornam os pontos a serem trabalhados pelos
loteadores para os diferentes públicos visados.
É fato que esse padrão adotado vem das exigências atribuídas pelas
prefeituras municipais, que abandonam o zoneamento restritivo puro e começam a
se preocupar com o maior aproveitamento do solo já urbanizado. Ensaiam uma
atualização na legislação ao incluírem o loteamento e o condomínio fechado como
elementos distintos da produção comum.
A questão do acesso à terra pelas classes de menor renda é resolvida em
ambas as legislações municipais, através da redução do tamanho mínimo de lote
permitido, da permissão do parcelamento e da transferência total da transformação
da terra em moradia para as mãos da iniciativa privada. Essa, por sua vez, recorre a
tudo o que a legislação municipal permite: maior parcelamento através de lotes
menores, ruas mais estreitas, quadras mais compridas, e o grande trunfo, o
parcelamento do pagamento em prestações que atravessam anos, com a cobrança
de juros, que passam a ser uma nova fonte de renda nesse mercado. Como o
acesso à terra pela iniciativa privada visa ao lucro e não ao acesso em si, os
mecanismos criados pelo loteador para o aumento do mercado consumidor e a
inclusão de camadas mais pobres não conseguem contemplar

as parcelas da

população que construíram as periferias. O calcanhar de Aquiles nessa equação de
inserção é a precariedade da situação financeira da população. Pobre, ela não tem
como recorrer aos recursos em que se apóia o mercado imobiliário para adquirir sua
casa própria: não tem garantias formais de capacidade de pagamento como a
comprovação de renda, não tem como contrair empréstimo, como obter crédito,
como apresentar boas (ou algumas) referências bancárias, entre outras exigências.
Um último fator modificador da legislação urbanística municipal a ser
abordado no recorte deste trabalho é o Estatuto da Cidade, promulgado pelo
Governo Federal em 2001. Apesar de ainda não ter alterado as legislações
urbanísticas de Americana e de Sumaré de maneira efetiva, obrigou-as a reverem
seus Planos Diretores e a prepararem novos planos. Para tanto, fizeram-se
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necessárias consultas públicas sobre como proceder para um acesso mais
igualitário aos serviços urbanos e quais devem ser os focos da distribuição dos
investimentos públicos nesse desenvolvimento. Trata-se de uma forte mudança de
postura do governo, mas que ainda não produziu resultados perceptíveis no campo
da produção do loteamento residencial.
Em Sumaré, a falta de uma legislação regulamentadora mínima durante o
intervalo entre sua emancipação de Campinas até os anos 90 permitiu uma
ocupação do solo sem qualquer articulação entre os bairros, existindo apenas as
vias de circulação como mensageiras da existência de um governo que, muitas
vezes, estava presente apenas no âmbito estadual ou mesmo federal.
A revisão da legislação na década de 90 e, outra vez, nos dias atuais, às
vésperas da Promulgação de um novo Plano Diretor, sinalizam que novos rumos
serão tomados. Frutos da estruturação técnica na área de Planejamento Urbano no
município, empenham-se para concentrar a ocupação urbana em áreas dotadas de
infra-estrutura, em especial de abastecimento de água e de sistema viário.
Busca-se recuperar o tempo perdido em termos de planejamento urbano no
tocante à legislação, à estratégia de crescimento e de fiscalização da aplicação da
lei. Há a preocupação de não estimular novas expansões da periferia, hoje, através
de contatos diretos com os investidores imobiliários que pretendem atuar no
município.
É claro que a mudança na postura dos dois governos locais foi impingida
pela força da lei e é o que ocorre em todo o país nos dias de hoje. No entanto, há
que se considerar que a participação da população na construção da legislação
urbanística é algo recente, se olhado pela perspectiva do século XX e ainda dentro
do processo de produção de loteamentos.

É muito provável que os atores da

produção da terra urbana para moradia nos municípios estudados seguiram padrões
adotados em todo o país ao longo de todo o século XX: a Iniciativa Privada, dona da
terra e do capital e pagadora de impostos, e o poder público, notadamente o
municipal, que estruturou a ocupação urbana em seu território de jurisdição por meio
de sua efetiva participação (em Campinas e em Americana, mas não em Sumaré)
como construtor e financiador da infra-estrutura e pela sua atribuição exclusiva de
promover a legislação urbanística. O poder privado se encarregou da outra parte, a
da comercialização da terra urbanizada, ou seja, já preparada pelo poder público, e
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a da sua ocupação, com a instalação de indústrias e edifícios comerciais. O restante
da sociedade participava como cliente da iniciativa privada e gerador de impostos
para o poder público sustentar suas obrigações e sua estrutura operacional. As
alianças entre os reais construtores da cidade eram previsíveis, uma vez que se
tinha na legislação urbanística o retrato claro de um objetivo comum entre as partes,
ainda que implícito: o imóvel qualificado para a venda e para o pagamento de
impostos. Essa aliança durou enquanto durou a capacidade de cada parte para
realizar sua tarefa na concretização desse objetivo mediante os retornos financeiros
obtidos com o modelo.
A pressão do poder privado sobre os governos municipais para direcionar
leis a favor do mercado imobiliário e de sua maior capacidade de gerar respostas
para alguns gargalos da urbanização (alocação de capital e de infra-estrutura para
executar os loteamentos) garantiu, até meados da década de 70, em Americana, e
até a década de 90, em Sumaré, bastante autonomia aos loteadores. Sem nenhum
outro agente atuando no segmento não atendido pela iniciativa privada, eles
gozavam de total liberdade para a proposição e a venda de lotes ao mercado
consumidor de maior renda. Outro forte agravante do processo de produção de
loteamento residencial em ambas as cidades foi a conivência das prefeituras com
esse modelo da iniciativa privada, estabelecendo padrões mínimos aos lotes, como
área, frente, percentual de aproveitamento e de ocupação, tamanho de ruas. Como
resultado, só puderam ser adquiridos pela população com renda acima de 5 salários
mínimos.
A influência do setor imobiliário loteador sobre os poderes públicos
municipais acabou por definir a abrangência da legislação local. Preocupou-se muito
mais em atender a uma demanda social que poderia arcar com os custos de uma
urbanização cujo resultado foi um tecido gradativamente fragmentado a partir da
década de 60. Parte da problemática da expansão periférica em Sumaré e em
Americana (que se expandiu para Santa Bárbara D'Oeste) é resultado da falta de
gestão das conseqüências das exigências legais mínimas para loteamentos.
Também contribuiu a ausência de fundos municipais de ajuda no acesso à terra
urbanizada para a camada mais pobre da população. Em ambas as cidades, o
poder público não só deixou de gerenciar o impacto negativo da expansão periférica
causada pelo alto custo da terra, como também não conseguiu arcar com o ritmo da
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alocação de infra-estrutura dessa expansão. Após a promulgação da Constituição
Federal, em 1988, as legislações de parcelamento do solo de Americana e de
Sumaré começaram a exigir que toda a infra-estrutura fosse alocada pela iniciativa
privada. Autorizaram, tanto a iniciativa privada quanto a sociedade civil organizada, a
produzirem loteamentos de "padrão popular" ou "de interesse social", que até então
eram responsabilidade do governo municipal. O lote de 300 m², mínimo em ambas
as cidades até 1988, passa a ser considerado de médio e de alto padrão com o
início da produção em larga escala de loteamentos populares pelos loteadores
privados. Mais uma vez, a solução dada pelo poder público, em conivência com o
mercado imobiliário, foi a diferenciação dos padrões de moradia para as diferentes
classes de renda. Continua a imperar o critério onde a diferença de renda determina
quem tem acesso ao que a cidade pode oferecer.
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Capítulo 6 - Considerações Finais
Este trabalho verifica as características que conduziram os processos de
produção de loteamentos para fins residenciais em dois municípios da Região
Metropolitana de Campinas,

Sumaré e Americana,

no contexto da legislação

urbanística dessa produção.
Dos elementos determinantes do processo um dos mais importantes foi a
articulação entre o poder público e o setor produtivo que definiu o padrão de
crescimento para essas cidades. Nessa articulação, o poder público, por meio da
criação de leis e de seus investimentos, legitima um novo modo para a iniciativa
privada de garantir o retorno de seu investimento na terra. Ao ampliarmos a escala
da análise – Região Metropolitana de Campinas, Governo do Estado de São Paulo
e Governo Federal –encontra-se o mesmo modelo ampliado.
Essa mudança ocorre em quatro períodos estudados: do início do século XX
até a década de 40; o segundo, dos anos 50 ao fim dos anos 70, antecedendo à
Lei Lehman ; o terceiro, dessa lei até a Constituição Federal de 1988; e por último
com a regulamentação dos artigos 182 e 183 da CF de 88 através do Estatuto das
Cidades até os dias atuais
No primeiro período, inicia-se o parcelamento do solo para fins urbanos, até
então usado para a agricultura, pois mostrou-se muito mais rentável, menos
dispendioso e livre de riscos, fazendo com que muitos locais se tornassem uma boa
alternativa de uma nova forma de enriquecer. O que existia em termos de legislação
para apoiar o desenvolvimento urbano limitava-se a alguns códigos de obras

e

planos isolados para o desenvolvimento pontual das cidades principais do país. No
entanto, o processo de construir a cidade e, no caso deste trabalho, a produção do
loteamento residencial, ainda não eram enxergados como assuntos coletivos da
sociedade que necessitassem de uma legislação específica.
No período de 1940 à Lei Lehman, houve uma mudança brusca de um
modelo econômico baseado na produção agrícola de exportação para um outro,
bastante distinto, voltado para um sistema que concentrou o capital em infraestrutura produtiva, fábricas, meios de transporte, preparo de mão de obra. Ainda
nesse período houve tentativas entre os níveis de poderes públicos Federal e
Estadual, não muito articulada, para organizar o crescimento urbano através da
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restrição da ocupação de áreas, sem dar diretrizes do que realmente o Estado
queria enquanto proposta urbana. Por conseqüência, essas tentativas repetem-se
também no nível municipal.

Essa mudança foi realizada em uma escala nunca

imaginada pelo modelo anterior. Como o novo modo de geração de valor era voltado
para o consumo interno, o agrupamento do mercado consumidor também fez parte
do novo modelo adotado pela parceria Governo Federal e Iniciativa Privada, repetido
nas esferas inferiores de governo.
O terceiro período tem como marco inicial a regulamentação do
procedimento para lotear a terra urbana através da lei 6766/79. Isto fez com que
todos os municípios se voltassem ao assunto sob o aspecto da competência da
gestão pública e muito mais atrelada ao planejamento urbano do bairro e à
expansão urbana do que às questões comerciais de compra e venda de terra como
tratavam até então. Pela primeira vez, o poder público se posicionou frente à
expansão urbana pela ótica de uma de suas práticas cotidianas e tornou tal
entendimento sob a forma de lei para todo o país, dada a extensão do processo que
até então era realizado sem regulamentações. A lei regulamentou a relação loteador
/ poder público e comprador final. Essa era apenas uma frente de atuação sobre a
problemática do processo de produção do loteamento urbano. No entanto, quando
analisamos a produção do loteamento em Americana e em Sumaré, é notória a força
das leis de zoneamento e usos como reais qualificadoras de padrões espaciais de
moradia. A sua implantação mais precoce em Americana, anterior à lei Lehman, e
tardia em Sumaré, na década de 90, determinou as diferenças de espaços e de
tecidos urbanos produzidos entre essas cidades, e principalmente sua ocupação
após a venda dos lotes. A gestão municipal do processo de produção de
loteamentos legislou a reboque do governo Federal, mesmo no caso de Americana,
mas, sem dúvida, sua legislação teve impactos mais profundos na qualidade dos
espaços produzidos do que a Lei Lehman.
Até a Constituição de 1988, as esferas governamentais se concentraram em
legislar sobre os assuntos urbanos através de leis pontuais, focando assuntos do
meio ambiente ou da regulamentação do parcelamento do solo urbano. O
mecanismo mais abrangente elaborado com a visão de desenvolvimento urbano
introduzido na legislação de algumas cidades foi o Plano Diretor. Nesse período, os
Planos Diretores desenvolvidos para esses municípios pouco influenciam na
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produção dos loteamentos porque o que mostrou ser o pilar do desenvolvimento
urbano foram as legislações de zoneamento e usos do solo e as de parcelamento.
Da mesma forma que ocorreu na maioria dos municípios brasileiros decorrente da não aplicação e a ineficiência os Planos Diretores - Americana e
Sumaré ficaram a reboque da produção da iniciativa privada, reforçados ainda pelo
novo paradigma nacional de enxugamento das obrigações do Estado e,

em

conseqüência adotaram uma linha pragmática de produção da cidade. Nessa linha,
a iniciativa privada passou a ser vista como a grande alternativa para produzir a
cidade e até mesmo para regê-la, quando pensamos nos loteamentos fechados.
Com isso, o poder municipal entendeu que resolveu um grande problema: o
crescente endividamento para dotar a cidade de infra-estrutura, e ainda mais,
passou arrecadar mais impostos com os bairros qualificados, na forma de
pagamento de IPTU. O que o poder público não resolveu foi o maior problema de
sua responsabilidade: o imenso quadro de diferenças nas capacidades das camadas
sociais em ter acesso à terra urbana qualificada para a moradia.
Após à promulgação da Constituição, houve as atualizações esperadas nas
leis urbanísticas municipais em Americana e Sumaré, para aumentar o acesso à
terra ou minimizar o desequilíbrio. Foram definidas ZEIS nos Planos Diretores, mas
elas figuraram apenas como uma categoria a mais do zoneamento urbano. A
preocupação com o não acesso, (APAS, áreas de ocupação especial e outras de
ocupação restrita ou proibida) ocupou muito mais espaço na legislação do que a
garantia da democratização do acesso.
Por fim, neste último período intensifica-se a sobreposição dos papéis
entre o poder público e o privado, baseada na falência do primeiro e o sucesso do
segundo para a produção de loteamentos. Como resultado, agrava-se o processo de
exclusão de parte da sociedade à cidade qualificada. A idéia para se reverter esse
processo surge na Constituição de 1988 (artigos 182 e 183) e mais recente, em
2001 no Estatuto das Cidades, que colocam a favor do poder público possibilidades
de programas sociais de ajuda de custo para moradia, e ainda o gerenciamento de
um ferramental de recursos para erradicar a diferenciação de acessibilidades à
cidade qualificada. Na entanto, a "abertura de mercado" à iniciativa privada levou-a
a apenas alterar a roupagem de seus padrões de vendas e financiamentos em
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busca de camadas menos abastadas da população, ainda que dificilmente
mantendo tais exigências ela possa chegar à camada mais baixa da sociedade.
Trata-se de um novo cenário que se coloca a partir do final do século XX e
vem mostrando força. Ele é resultado da influência de um terceiro agente na
articulação entre o poder público e iniciativa privada: a sociedade civil organizada ,
interessada no acesso à terra e à moradia. Ela influenciou a legislação a partir da
Constituição Federal e no Estatuto das Cidades. Apesar de ser muito recente o
Estatuto e sem termos resultados concretos ainda para serem analisados em ambos
os municípios além das consultas públicas para a formulação dos novos Planos
Diretores – uma das conquistas do terceiro agente - temos sem dúvida, uma outra
estrutura de alianças na produção dos loteamentos residenciais.
Desde o primeiro período do século XX o poder público trabalha a reboque
da iniciativa privada para a produção dos loteamentos, sem um controle dos vetores
de expansão da cidade. Em Americana a partir de 1960 houve uma busca pelo
controle na condução dos vetores de expansão da cidade e, em Sumaré, somente
na década de 90, em

ambos municípios através da introdução de

legislações

urbanísticas. Por outro lado, o poder privado buscou uma articulação a todo o tempo
com as prefeituras para influenciar a legislação, diga-se de passagem com sucesso,
para sustentar um modo de produção de loteamentos espelhado em um sistema
empresarial de produção. Tal sistema, além de não garantir o acesso à terra urbana
de forma universal à sociedade, também contribuiu para a falência do poder público.
A solução apresentada, com a desoneração pública, vem garantindo na verdade, a
manutenção desse modo de produção, e ainda, leva-o a ser mais rentável.
No final do século aumenta a participação da sociedade civil no
ordenamento territorial, e isso é claramente expresso em nível federal pelo Estatuto
das Cidades. Sua participação resulta numa forma de gestão do solo urbano
compartilhada entre poder público, iniciativa privada e sociedade privada, como já
vemos por exemplo, ao se fazer com que haja uma consulta pública para a gestão
do uso do solo. Há assim, um re-equilíbrio de forças dos agentes do processo onde
o poder público perde um pouco seu domínio exclusivo na formulação das leis, a
iniciativa privada tende a ser mais reativa e buscar nichos específicos de mercado
para e, a sociedade civil por meio da articulação com ambos, garante o acesso e
a produção da terra urbana e da moradia.
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Anexo A
Desmembramentos Municipais na RMC de 1940 a 1991

(1)

1940

1950

(1)

1960

(1)

(1)

1970

(1)

1980

1991

(1)

Americana ---------Americana -----------Americana -------------------Americana ------------------ Americana -------------------Americana -----------------Nova Odessa --------------- Nova Odessa -------------- Nova Odessa --------------- Nova Odessa --------------Campinas ----------Campinas ------------Campinas ---------------

Campinas ------------------ Campinas --------------------Campinas ------------------Paulínia --------------------- Paulínia ---------------------- Paulínia ----------------------

Sumaré -----------------------Sumaré --------------------- Sumaré -----------------------Sumaré ---------------------(3)
Hortolândia --------------Valinhos ----------------Valinhos -------------------- Valinhos ----------------------Valinhos --------------------Cosmópolis --------- Cosmópolis ------------------Cosmópolis --------------- Cosmópolis ---------------- Cosmópolis ---------------Indaiatuba --------- Indaiatuba ----------- Indaiatuba ------------------ Indaiatuba ------------------ Indaiatuba ------------------- Indaiatuba ------------------Itatiba ---------------Itatiba ------------

Itatiba -------------------

Itatiba -------------------------Itatiba ------------------------- Itatiba -------------------------

Jundiaí -------------Jundiaí ---------------Jundiaí ----------------------- Jundiaí ---------------------- Jundiaí ----------------------- Jundiaí ----------------------Vinhedo ---------- Vinhedo ------------------ Vinhedo ----------------------Vinhedo ---------------------- Vinhedo ---------------------Mogi-Mirim --------Mogi-Mirim ----------Mogi-Mirim ------------------Mogi-Mirim ----------------- Mogi-Mirim ------------------Mogi-Mirim ----------------Jaguariúna ------------------ Jaguariúna ------------------Jaguariúna ------------------ Jaguariúna -----------------Sto Antônio de Posse -----Sto Antônio de Posse ---- Sto Antônio de Posse ---- Sto Antônio de Posse ---Artur Nogueira ------Artur Nogueira --------------Artur Nogueira ------------- Artur Nogueira --------------Artur Nogueira ------------Engenheiro Coelho(3) ---Holambra(3)(*) --------------Monte Mor ---------Monte Mor -----------Monte Mor ------------------- Monte Mor ------------------ Monte Mor ------------------- Monte Mor -----------------Pedreira ------------Pedreira --------------Pedreira ----------------------Pedreira --------------------- Pedreira ----------------------Pedreira --------------------Sta Bárbara d'Oeste ------ Sta Bárbara d'Oeste ------Sta Bárbara d'Oeste ------ Sta Bárbara d'Oeste ------

Fonte: Sinopse Preliminar do Censo Demográfico de São Paulo, 1970: Quadro
Territorial, Administrativo e Judiciário do Estado de São Paulo - Várias edições, IBGE,
MACHADO Jr.
MARCONDES, A . Criação dos Municípios do Estado de São Paulo. 1989.
Elaboração: Emplasa, 2002.
(1) Municípios existentes à data dos respectivos censos
(2) Municípios atualmente existentes
(3) Município criado em 31 de dezembro de 1991, data posterior à referência do Censo: 1º
de Agosto.
Nota: Os municípios de Jundiaí e Mogi-Mirim não integram a Região Metropolitana de
Campinas.
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Mapa 7. Evolução da mancha urbana até a década
de 1950.
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.
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Mapa 8 –Evolução da mancha urbana e dos loteamentos na
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Mapa 19 – Evolução da mancha urbana de Sumaré entre 1995 e 2004.
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Mapa 19 . Evolução urbana e dos loteamentos de Sumaré na década de 1970.
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ.

