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RESUMO
Este trabalho analisou uma amostra de loteamentos fechados, suas
características, sua história, sua legislação, suas diferenças com os loteamentos
comuns e condomínios, além de analisar os parâmetros de sustentabilidade
utilizados nos mesmos. Estes loteamentos estudados encontram-se ao longo da
Rodovia Castello Branco, que é um eixo indutor devido a facilidade de acesso aos
centros urbanos mais próximos dos mesmos. Como esses loteamentos fechados
são cada vez mais comuns no planejamento urbano contemporâneo, com a busca
por segurança, lazer e melhor qualidade de vida, há a necessidade de torná-los
cada vez mais ambientalmente corretos e sustentáveis. Para pensar em um novo
modelo que contenha a dimensão ambiental e não somente aspectos econômicos,
estéticos e de segurança, foi feita uma análise por meio do LEED-ND (Leadership in
Energy and Environmental Design for Neighborhood Development) em seis
loteamentos fechados, para verificar quais e como os critérios são contemplados na
implantação destes loteamentos. O LEED-ND foi usado apenas como instrumento
de avaliação, e um índice de comparação dos loteamentos estudados. O intuito do
trabalho não foi avaliar este instrumento de certificação e sim analisar os
empreendimentos através da ótica da sustentabilidade.

Palavras-chave: Loteamento Fechado; Sustentabilidade; Impactos Ambientais;
LEED-ND.

ABSTRACT
This paper work analyzed a sample of closed urban lots, its characteristics, its
history, its laws, its differences with the common subdivisions and condominiums, in
addition to analyzing the sustainability parameters used in them. These closed urban
lots are studied along the Castello Branco Highway, which is an axis inductor due to
the ease of access to urban centers nearby. These projects are increasingly common
in contemporary urban planning; because of the search for security, leisure facilities
and quality of life; it is necessary to make them more and more environmentally
friendly and sustainable. To think of a new model of this project that contains the
environmental dimension, and not only economic, but aesthetic and safety as well;
analysis was carried out through the LEED-ND (Leadership in Energy and
Environmental Design for Neighborhood Development Rating System) into six closed
urban lots, to see which criteria are considered in this kind of development. The
LEED-ND was used only as an evaluation tool, as an index of comparison of the
subject studied. The purpose of the paper work is not to evaluate this instrument
certification, but analyze the developments through the prism of sustainability.

Key-words: Closed Urban Lots, Sustainability, Environmental Impacts, LEED-ND
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1 INTRODUÇÃO
Os condomínios horizontais e loteamentos fechados apresentam-se, de forma
geral, em intenso processo de expansão no Estado de São Paulo. Essa expansão
associada à escassez de áreas disponíveis fez com que se busquem áreas mais
distantes onde o valor do lote é mais barato.
Observa-se também, a preocupação atual da busca de segurança e de
melhor qualidade de vida. Dessa forma, tornam-se cada vez mais comuns
empreendimentos residenciais, cercados em seus limites físicos e controlados por
guaritas de acesso, providos de sistemas de segurança e áreas de lazer.
Os loteamentos fechados normalmente se encontram nos arredores das
grandes cidades, entretanto para esses loteamentos não há, ainda, legislação
específica que oriente sua implantação. Por outro lado, não há impedimento para
que

os

Municípios

editem

normas

urbanísticas

para

acomodar

estes

empreendimentos, nos quais só é permitido o ingresso aos moradores e pessoas
autorizadas. Porém, impõe-se um regramento legal prévio para disciplinar o sistema
de vias internas (que em tais casos “são bens públicos de uso comum do povo”) e os
encargos de segurança, higiene e conservação das áreas comuns e dos
equipamentos de uso coletivo dos moradores, que tanto podem ficar a cargo da
Prefeitura como com os dirigentes do empreendimento, mediante convenção
contratual e remuneração dos serviços por preço ou taxa, conforme o caso
(MEIRELLES, 1982 apud MARINI, 2000).
Ao se planejar um loteamento fechado, além de observar as necessidades
internas do mesmo, deve-se considerar as condições do entorno para que sua
implantação seja compatível com o adensamento populacional, equipamentos
urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de
tráfego, demanda por transporte público, paisagem urbana, e patrimônio natural e
cultural.
Segundo Freitas et al (2001), a instalação e o funcionamento de
empreendimentos habitacionais de forma inadequada – projetos mal concebidos,
ausência de análise prévia do passivo ambiental do terreno, desconsideração dos
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condicionantes do meio físico, condições precárias de infra-estrutura, análise sócioeconômica insuficiente, ausência da efetivação de medidas de mitigação, entre
outros aspectos – têm levado a situações de degradação ambiental, no local de
implantação, causando prejuízos ao próprio empreendimento e gerando impactos
ambientais que geralmente extrapolam a área do projeto. Isso acarreta a redução da
qualidade de vida local e a elevação significativa e desnecessária de custos para os
empreendedores, os usuários, a população circunvizinha e o Poder Público. Os
problemas têm início na escolha da área e do tipo de projeto para o
empreendimento, agravam-se durante sua construção e têm continuidade na fase de
ocupação.
Considerando-se que os loteamentos fechados atendem a uma demanda que
reflete um movimento social de busca por segurança, lazer e melhor qualidade de
vida, e que, apesar de não terem ainda respaldo na legislação em vigor, é de grande
interesse,

ao

menos,

analisá-los

para

verificar

se

apresentam

aspectos

ambientalmente corretos e sustentáveis.
Para a análise destes aspectos é importante que se adote uma metodologia
padronizada e que esteja alinhada às atuais tendências de avaliação de
sustentabilidade de sítios urbanos e edificações.
Como resultado da análise é desejável que se definam algumas diretrizes de
projetos para estes empreendimentos, que contenham a dimensão ambiental, e não
somente aspectos econômicos, estéticos e de segurança técnica.
Por fim, considerando a grande quantidade de empreendimentos do tipo
loteamento fechado, este trabalho concentrou o estudo no vetor oeste de São Paulo,
que se inicia na própria cidade e percorre o eixo oeste da Rodovia Castello Branco.
2 OBJETIVO
O presente trabalho tem por objetivo identificar e comparar as ações
sustentáveis que estão sendo aplicadas em loteamentos fechados existentes,
usando uma ferramenta como instrumento de avaliação, em uma amostra de
loteamentos situados ao longo da rodovia Castello Branco.
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O intuito do trabalho não é analisar o LEED-ND e ver a sua eficiência, e sim
usá-lo como um índice de comparação dos empreendimentos.
3 ROTEIRO DA PESQUISA
Em termos de métodos e procedimentos para atingir o objetivo proposto,
foram desenvolvidas as seguintes atividades:
•

Levantamento bibliográfico para identificação e definição dos aspectos de
sustentabilidade a serem contemplados em loteamentos fechados;

•

Levantamento da legislação pertinente ao assunto tratado e das exigências
dos órgãos competentes;

•

Elaboração de análise crítica do material disponível;

•

Seleção da ferramenta de certificação;

•

Elaboração de uma sistemática com as informações e dados do processo de
implantação de loteamentos fechados, e as possíveis ações sustentáveis
neles aplicadas;

•

Seleção da amostra dos Loteamentos fechados ao longo da Rodovia Castello
Branco;

•

Levantamento das informações de projeto e características de um loteamento
fechado (piloto);

•

Diagnóstico / coleta de dados por meio de visitas de campo;

•

Verificação do atendimento aos requisitos da ferramenta de certificação
LEED-ND;

•

Adaptação dos requisitos;

•

Aplicação da ferramenta adaptada nos loteamentos estudados;

•

Análise dos resultados da pesquisa de campo;
O método de pesquisa adotado é um método comparativo, com estudo de

questões específicas aplicadas em loteamentos fechados existentes.
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4 LOTEAMENTOS
4.1

Loteamento comum

O loteamento comum caracteriza-se pela urbanização de grandes áreas, nas
quais são implantadas toda a infra-estrutura necessária, conectando-se à rede viária,
elétrica, sanitária e de captação de esgoto do município em que está inserida
(MARINI, 2000).
O modo convencional de loteamento é a divisão voluntária do solo em
unidades edificáveis (lotes), com abertura de vias e logradouros públicos, na forma
da legislação pertinente. Esse loteamento fica sujeito as normas civis estabelecidas
pela União (Lei 6.766/79, com a alteração introduzida pela Lei 9.785/99) e normas
urbanísticas impostas pelo Município na legislação adequada às peculiaridades
locais. O loteamento urbano convencional está disciplinado por legislação própria –
federal – municipal – que ordena desde a sua formação até a alienação e utilização
das unidades edificáveis, dos espaços livres e das vias públicas de uso comum do
povo (MARINI, 2000).
O loteamento urbano foi regulado a partir do decreto-lei número 58, de 10 de
dezembro de 1937, posteriormente revogado parcialmente pela lei número 6.766/79.
Caracteriza-se pela subdivisão da gleba em lotes destinados à edificação, com
abertura de vias públicas de circulação, ou prolongamento, modificação ou
ampliação das vias públicas existentes, bem como com a implantação de
equipamentos comunitários públicos, como praças, parques, playgrounds, etc., todos
transmudados em bens públicos de uso comum do povo mediante o registro do
loteamento (ERPEN, PAIVA E MEZZARI, 2003).
Para os loteamentos comuns a Lei nº 6.766, de 1979, que rege o tema, prevê
que o loteador destine áreas do empreendimento ao Poder Público, para
implantação de equipamentos urbanos, áreas livres e sistema viário. Essas áreas
integram-se ao patrimônio municipal, na categoria dos bens de uso comum do povo,
ou seja, podem ser utilizadas por qualquer cidadão, independente de ser ou não
morador do loteamento. Além disso, a Lei confere ao Poder Público ampla
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discricionariedade para a fixação de diretrizes urbanísticas, que devem ser
incorporadas ao projeto de loteamento (PINTO, 2006).
4.2

Loteamento fechado

Segundo Erpen, Paiva e Mezzari (2003) já há algum tempo existe no Brasil a
figura do loteamento fechado, cujo projeto é apresentado ao município e os
documentos levados ao registro de imóveis atendem às exigências da Lei 6.766/79
de Parcelamento do Solo que distinguiu a figura do loteamento e do
desmembramento.
Assim, o loteamento fechado, em um primeiro momento é visto como um
loteamento comum. Com o registro do loteamento, há a transferência para o Poder
público municipal, do domínio das áreas destinadas ao sistema viário, praças e
demais equipamentos comunitários. Em ato posterior, a municipalidade autoriza o
fechamento das vias de comunicação – daí a expressão loteamento fechado –
concedendo o uso de todas as áreas públicas exclusivamente aos moradores do
loteamento (ERPEN, PAIVA E MEZZARI, 2003).
O loteamento fechado é um loteamento comum, com o projeto aprovado pela
Prefeitura Municipal, conseqüentemente devendo ser registrado no Registro de
Imóveis, em cumprimento aos requisitos previstos na Lei 6.766, de 19.12.79. O
adquirente do lote de terreno será proprietário de um imóvel perfeitamente
individualizado, numerado e localizado com as suas características e confrontações.
Conseqüentemente, poderá edificar no lote adquirido e exercer todos os direitos
compreendidos no direito de propriedade (SILVA, 1984 apud MARINI, 2000).
Algumas restrições, porém, se impõem ao seu direito de propriedade, as
quais ele deve, previamente conhecer e a elas se submeter, pela circunstância de
adquirir um lote de terreno em um loteamento fechado.
Dessas restrições destaca-se seu direito de acesso ao lote adquirido, o qual é
controlado em uma portaria ou portão de ingresso ao loteamento, e também sua
contribuição para a manutenção das vias de comunicação e logradouros constantes
do loteamento (SILVA, 1984 apud MARINI, 2000).
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É um loteamento formal, com a individualização de cada lote, mas é criada
uma associação de moradores, que assume funções análogas às de um
condomínio. A associação cobra uma contribuição de todos os moradores e executa
serviços como segurança interna, recolhimento de lixo e manutenção de
equipamentos. As áreas de uso comum incorporam-se ao patrimônio público, mas
são objeto de um contrato de concessão de uso entre a Prefeitura e a associação.
Com base neste, é fechado o acesso às vias públicas localizadas no interior do
loteamento (PINTO, 2006).
Para custeio da manutenção das áreas de domínio público os associados
pagam uma taxa associativa, que tem por fato gerador a propriedade de unidade
imobiliária

e

por

objetivo

a

manutenção

das

referidas

áreas

públicas,

independentemente do Poder Público competente (MARINI, 2000).
A permissão, ou a concessão de uso pela Prefeitura Municipal das vias,
praças e espaços livres, nos loteamentos fechados, aos proprietários dos lotes, gera
para eles a obrigação de mantê-los e conservá-los, além de outras obrigações
decorrentes do uso em comum desses espaços livres, tais como coleta de lixo, rede
elétrica e de iluminação, pavimentação, rede de água e esgotos.
Para Erpen, Paiva e Mezzari (2003) outras obrigações, ainda surgem, pela
própria circunstância de ser um loteamento fechado, tais como a manutenção de
portaria, serviços de vigilância e segurança, rede telefônica de comunicação interna,
etc.
Esses serviços comuns aos proprietários dos lotes tem custo e necessitam
ser administrados e, conseqüentemente, regulamentados. É nesse ponto - no
regulamento da vida comunitária do uso das vias e espaços livres - que o loteamento
fechado se assemelha ao condomínio, ensejando a expressão adotada nas leis
municipais "administração das áreas comuns sob regime de condomínio", e é
fundamental para a existência desse tipo de loteamento (ERPEN, PAIVA E
MEZZARI, 2003).
Erpen, Paiva e Mezzari (2003) completam dizendo “que as vantagens para o
poder público em relação aos loteamentos fechados são evidentes: desonera-se do
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trabalho de promover e manter o sistema viário, bem como a coleta do lixo. Não fica
somente aí: não está compelido a fornecer iluminação pública, que deve ser
suportada pelos usuários, especificamente. A segurança será privada, à custa dos
condôminos”.
Muito embora o loteamento fechado esteja localizado, na maioria das vezes,
fora do perímetro urbano, destinando-se à formação de chácaras ou sítios de
recreio, não se pode desprezar a circunstância de ele vir, algum dia, a integrar o
perímetro urbano. A municipalidade ao aprová-lo, deverá localizá-lo dentro de seu
plano de expansão urbanística, fornecendo as diretrizes para o uso do solo previsto
no art. 6º da Lei 6.766/79 (SILVA, 1984 apud MARINI, 2000).
4.3

Condomínio

Os condomínios horizontais são loteamentos de fato, mas sem a destinação
de áreas para o Poder Público. As áreas de uso comum permanecem particulares e
são geridas pelo condomínio, que restringe a circulação de pessoas não
autorizadas. Muitos condomínios erguem muros ao redor do terreno e constroem
portarias nos pontos de acesso, exigindo a identificação dos visitantes (PINTO,
2006).
O condomínio horizontal, instituído com o advento da lei 4.591/64, ocorre
quando as edificações ou conjunto de edificações, ou ainda, construção de casas,
etc., construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins
residenciais ou não-residenciais, possuem todos os serviços, equipamentos, vias de
circulação, praça, playground, etc., como propriedade privada dos condôminos. No
condomínio horizontal tradicional, as unidades autônomas são as casas, os
apartamentos, lojas, salas, boxes, etc., que deverão estar construídos para que se
institua o regime condominial da propriedade horizontal (ERPEN, PAIVA E
MEZZARI, 2003).
Um condomínio se caracteriza pela necessidade de vinculação da venda da
propriedade à construção, ainda que futura. Não se pode afirmar a existência de
condomínio desprovido de construção.
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A construção, diferentemente do disposto no Código Civil Brasileiro, é o
objeto principal da venda, sendo a fração ideal do terreno, objeto acessório (MARINI,
2000).
4.4

Histórico dos loteamentos fechados

De acordo com D’Ottaviano (2006) está havendo um processo de êxodo
urbano. Além da violência nas cidades, o custo e a qualidade de vida nas
metrópoles passaram a ser comprometidos, o que compeliu a classe média e a
classe alta a residir nos condomínios fechados ou loteamentos fechados, localizados
tanto na periferia dos grandes centros, como na zona rural, antigamente
denominada sub-urbana.
Os condomínios e loteamentos fechados constituem um fenômeno urbano
que vem se espalhando por todas as metrópoles brasileiras. Desde o final dos anos
1980, observa-se um grande aumento no número de loteamentos fechados em São
Paulo, o que tem modificado a configuração espacial de algumas áreas.
(D’OTTAVIANO, 2006).
Atualmente, no contexto de países em desenvolvimento, são identificados
dois tipos principais de motivação para a escolha desse tipo de moradia: a principal
é a segurança e, a secundária, a volta de uma forma antiga de apropriação do
espaço (os moradores usando o espaço coletivo dos condomínios como antes
usavam as ruas e as áreas públicas da cidade) (D’OTTAVIANO, 2006).
Ao longo da história, as cidades sempre foram divididas. Essas divisões, em
geral, refletiam as características de cada momento histórico e de sua formação
social específica. Durante a Idade Média, as muralhas eram não só uma barreira
física e militar, mas tinham também um valor simbólico, de unidade e segurança
para a população. Desde a revolução industrial, as divisões espaciais no contexto
urbano ocidental são resultado de divisões por classe ou etnia (com exceção das
sociedades socialistas do século XX e XXI) (D’OTTAVIANO, 2006).
Conforme Vieira (2005), em 1912, com a iniciativa privada propondo-se a
desenvolver novos subúrbios, tem início o projeto do loteamento do bairro Jardim
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América, constituindo-se no primeiro empreendimento da América do Sul nos
padrões das cidades-jardim inglesas.
A influência da Companhia “City de San Paulo Improvements and Free Hold
Land Co. Ltd” é notória nos projetos de loteamentos residenciais, marcando o
surgimento dos bairros-jardins de origem inglesa, que levaram à transformação da
malha urbana, e no encaminhamento de sugestões para alterações dos dispositivos
legais, especialmente os relativos às diretrizes de loteamentos residenciais (VIEIRA,
2005).
Conforme Santos (2004) apud Vieira (2005), em meados da década de 70 é
implantado o Alphaville, que costuma ser considerado um dos primeiros
condomínios horizontais fechados de São Paulo, mesmo sendo, na verdade, um dos
primeiros loteamentos fechados implantados na região metropolitana da cidade.
Alguns

condomínios

fechados

de

hoje

eram

originalmente

grandes

loteamentos fechados (como é o caso de Alphaville), localizados em grandes glebas
vazias na periferia metropolitana e destinados exclusivamente às classes altas. A
partir dos anos 1980, vários loteamentos fechados foram implantados em áreas
periféricas da região metropolitana, em municípios como Barueri, Santana do
Parnaíba e Cotia, gerando novas áreas de expansão da cidade e da região,
principalmente nos eixos oeste e sul, regiões antes pobres ou despovoadas
(D’OTTAVIANO, 2006).
Os loteamentos e condomínios fechados têm sido historicamente associados
a grandes áreas, com unidades residenciais de alto padrão (com pelo menos três
dormitórios e dois banheiros), vastas porções de áreas livres e de lazer de uso
coletivo. Antes destinados à moradia da classe alta e localizados em grandes áreas
das zonas periféricas da RMSP, os condomínios fechados atualmente atendem
outras classes sociais e também possuem características bastante distintas
(tamanho da gleba, tamanho e padrão da unidade habitacional, serviços coletivos
oferecidos, etc). A preocupação com conforto foi suplantada pela necessidade de
segurança e pelo “status” (D’OTTAVIANO, 2006).
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Segundo Caldeira (2000) apud D’Ottaviano (2006) a proliferação desses
novos modos de morar tem influenciado a configuração urbana, especialmente no
que diz respeito à segregação espacial. O padrão centro rico versus periferia pobre,
paradigma entre os anos 40 e 80, quando as classes altas e médias se concentram
nos bairros mais centrais, providos de maior infraestrutura urbana, e as classes
baixas são expulsas para áreas periféricas precárias e distantes, está sendo
suplantado por um modelo novo, que representa a superação do antigo modelo
centro-periferia. Este padrão vem gerando uma mudança nos padrões de
segregação residencial, de uma escala metropolitana para uma micro-escala (intraurbana). Locais onde grupos sociais distintos estão fisicamente próximos, porém
separados por muros e sistemas de segurança.
Hoje, ao circular por algumas áreas da cidade de São Paulo, e mesmo em
outras cidades da região metropolitana, observa-se um número crescente de
condom4ínios fechados existentes ou em construção.
A partir de Alphaville, afirmou-se a tendência em se implantar esses
empreendimentos nos municípios vizinhos a São Paulo, muitos deles ao longo das
Rodovias Castello Branco e Raposo Tavares. Ao longo da Rodovia Castello Branco
encontram-se além de Alphaville, outros grandes loteamentos fechados como
Tamboré e Aldeia da Serra, e, ao longo da Rodovia Raposo Tavares, o Granja
Viana, entre outros. (VIEIRA, 2005).
4.5

Aspectos legais dos Loteamentos Fechados

As formas jurídicas tradicionais de parcelamento do solo no Brasil são o
loteamento comum, presente na Lei 6766/79, e o condomínio horizontal, presente na
Lei 4591/64.
Diversamente, os loteamentos fechados, vêm sendo implantados sem que
haja um normativo adequado para esse tipo de empreendimento, quer federal ou
mesmo local regulamentador de seus aspectos urbanísticos. Tais loteamentos são
bem diferentes dos convencionais, pois as áreas de domínio público têm utilização
privativa por seus moradores. E as leis existentes que tratam de parcelamento de

23

solo, não têm por previsão, empreendimentos com essas características, alerta
Marini (2000).
Segundo Pinto (2006), há muitas dúvidas de natureza jurídica sobre os
loteamentos fechados. É questionável a legalidade dos contratos de concessão de
uso das áreas públicas, uma vez que é da própria natureza dos bens de uso comum
do povo o livre acesso por qualquer cidadão. Tais bens estão indissociavelmente
relacionados ao direito de ir e vir, constitucionalmente assegurado.
Outra dificuldade reside no caráter compulsório da filiação à associação de
moradores do loteamento, pois qualquer morador pode recusar-se a integrar a
associação e a pagar suas contribuições. Além disso, nada impede de existir mais
de uma associação de moradores em um mesmo loteamento (PINTO, 2006).
Nos condomínios, ao contrário, não há vínculo associativo, mas copropriedade do terreno. O morador de uma unidade autônoma não pode se
desvincular do condomínio sem deixar de ser proprietário. Além disso, o condomínio
só pode ser dissolvido pelo voto favorável de condôminos que representem, no
mínimo, dois terços das frações ideais do terreno (PINTO, 2006).
O fechamento das vias internas ao loteamento, por outro lado, não poderia
ser admitido, uma vez que efetivamente restringe o direito de ir e vir, contribuindo
para o processo de fragmentação do território urbano. Tal providência é compatível,
por outro lado, com o condomínio, desde que efetivamente constituído sobre lote,
completa Pinto (2006).
De acordo com Marini (2000), em 1979, face ao crescimento populacional das
cidades, a proliferação de loteamentos clandestinos, e a necessidade de adaptação
da Lei de Parcelamento de Solo, tão falha, foi promulgada a Lei 6766/79, que dentre
outras lacunas do Decreto Lei 58/37, estabeleceu que as áreas públicas, registrado
o loteamento passam a integrar o domínio do município. Conforme a Lei 6766/79 em
seu Artigo 22 explicita:
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"Desde a data do registro do loteamento, passam a integrar o
domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas
destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos,
constantes do projeto e do memorial descritivo."

O loteamento fechado é aprovado pelos órgãos competentes e acompanhado
pelos documentos citados na Lei 6766/79, onde seu projeto é aprovado pela
Prefeitura Municipal, e conseqüentemente é registrado no Registro de Imóveis, nos
mesmos moldes, termos e exigências de um loteamento comum. Registrado o
loteamento, as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios
públicos e outros equipamentos urbanos, passam a integrar o domínio do Município
(MARINI, 2000).
A partir dessa premissa, os adquirentes de lotes no chamado "loteamento
fechado", ignoram a situação de loteamento registrado com fundamento na lei
6766/79, e muram toda a extensão do loteamento, e a partir desse fato, passam a
cuidar das áreas de domínio público, como se fossem "bens de uso comum", cuja
previsão somente existe na Lei 4591/64 (MARINI, 2000).
Portanto, o loteamento fechado não está ainda regulamentado, e pode ser
considerado um parcelamento do solo irregular. Porém é admitido pelos municípios,
que permitem o muramento do loteamento e a utilização particular das áreas doadas
para uso público. E por meio de uma Associação de moradores administra e
gerencia o espaço comum e a infra-estrutura, isentando a administração pública
destes afazeres.
4.6

Impactos ambientais em loteamentos

Segundo Nóbile (2003), uma habitação geralmente requer o desmatamento e
alterações de terreno, modificando a paisagem local e causando alterações
ambientais também na região de entorno. Requer, ainda, diversos materiais e
componentes construtivos, consome energia, gera poeira, resíduos (principalmente
entulhos) e ruídos durante as obras e, na fase de ocupação, passa a gerar novos e
constantes resíduos (como esgoto e lixo). Além disso, utiliza água tratada e energia
elétrica para os mais diversos fins, seja para a iluminação artificial, seja para os
eletro-eletrônicos hoje incorporados ao cotidiano, incluindo-se aí alguns destinados a
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suprir deficiências da própria concepção da habitação no que diz respeito ao seu
desempenho térmico, como os condicionadores de ar.
Segundo FREITAS et al (2001), algumas das alterações ambientais que
podem ser identificadas, na análise de cada operação das fases de construção e
ocupação de um projeto habitacional, são:
a) Meio físico
•

Aceleração do processo erosivo em superfície, pela intensificação do
escoamento das águas pluviais em superfície, em detrimento da infiltração,
decorrente da retirada da vegetação e da movimentação de solo
(particularmente na canalização da drenagem). Poderá, ainda, ocorrer erosão
em pontos específicos quando da impermeabilização de superfícies (bordas
das superfícies revestidas) ou da inserção de obstáculos ao escoamento das
águas pluviais (pontos onde a água retida escoa).

•

Aceleração do processo erosivo em sub-superfície, decorrente de eventuais
vazamentos ao longo de tubulações de água e esgoto.

•

Ocorrência de escorregamentos, pela eventual intervenção em taludes e em
área de empréstimo (caso seja necessária a obtenção de solo em locais
externos ao empreendimento). Poderão ocorrer também, escorregamentos
em corpos de bota-fora, caso haja necessidade de descarte de solo ou rocha
alterada.

•

Diminuição da quantidade de água que se infiltra no solo, a partir da retirada
da

vegetação,

da

movimentação

de

solo

e

do

revestimento

e

impermeabilização superficial.
•

Introdução de substância contaminante no solo e nas águas superficiais e
subterrâneas, a partir do vazamento de óleos dos equipamentos utilizados em
diversas operações; de resíduos sólidos e líquidos dispostos sobre o solo sem
revestimento; de eventuais acidentes com derramamento de produtos
contaminantes (por exemplo: óleo, graxa, tinta, solventes e vernizes) no solo;
de vazamento em rede de esgotos; da disposição transitória de resíduos
sólidos sobre a superfície do solo sem revestimento.
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•

Aumento da quantidade de partículas sólidas e gases na atmosfera, a partir
do funcionamento de motores movidos a combustível, utilizados nas diversas
operações, além do fluxo de veículos e do rolamento de equipamentos sobre
superfícies não-pavimentadas.

•

Aumento da propagação de ondas sonoras, a partir do funcionamento de
equipamentos e veículos, bem como de eventual emprego de explosivos.
b) Meio biótico

•

Supressão da vegetação de forma irreversível ao longo dos acessos e de
locais edificáveis.

•

Degradação da vegetação pelo efeito de borda nos fragmentos de vegetação
que eventualmente serão mantidos no empreendimento.

•

Degradação da vegetação pela deposição de partículas sólidas sobre folhas e
troncos, decorrente do rolamento de equipamentos sobre superfícies não
pavimentadas.

•

Danos à fauna, a partir da supressão da vegetação e de eventual caça
realizada

por

funcionários

trabalhando

nas

obras

ou

ainda,

por

atropelamentos.
•

Incômodos à fauna, que utiliza o local como passagem ou habitat, em
decorrência de ruídos, da movimentação de pessoas, do tráfego e da emissão
de partículas sólidas e gases para a atmosfera.
c) Meio antrópico

•

Redução do déficit habitacional do município, considerando a identificação da
demanda de moradias e o atendimento previsto.

•

Aumento pela demanda por infra-estrutura, especificamente em relação aos
serviços de abastecimento de água, energia e telefonia; coleta, tratamento e
disposição de esgoto; coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos; e a
manutenção desses serviços e das vias de acesso (ruas,estradas).

•

Aumento do consumo de água e energia no uso do empreendimento.
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•

Aumento de transações comerciais no município, pela comercialização de
materiais de construção (tais como agregados, materiais elétricos e de
revestimento).

•

Aumento da arrecadação de impostos, devido ao incremento das transações
comerciais (bens e serviços).

•

Aumento da oferta de emprego de mão-de-obra qualificada e não qualificada,
nas fases de construção e de ocupação do empreendimento.

•

Aumento do tráfego nas vias de acesso e nas proximidades do
empreendimento.

•

Alteração na percepção ambiental devido às edificações, pela presença do
esqueleto das construções e das edificações finais.

•

Alteração da percepção ambiental pela disposição de resíduos sólidos de
forma inadequada.
De acordo com Mascaró (1997), os assentamentos humanos que geralmente

mais agradam são aqueles que parecem ter se desenvolvido de forma espontânea,
como encravados na própria natureza. Esse tipo de assentamento, que respeita a
natureza, é mais econômico para implantar, porque dispensa grandes movimentos
de terra, e também é mais econômico de manter, pois é ecologicamente mais
estável.
Para

evitar

que

empreendimentos

como

os

loteamentos

impactem

negativamente no meio ambiente, a resolução CONAMA Nº001, de 23 de janeiro de
1986, indica a necessidade de apresentação do EIA-RIMA para projetos
urbanísticos, acima de 100 hectares (ha) ou em áreas consideradas de relevante
interesse ambiental. Tal resolução significou considerável conquista para o sistema
ambiental, pois o EIA-RIMA possibilitou introduzir a viabilidade ambiental nos
projetos de empreendimentos concomitantemente com as várias técnicas e
economias (VIEIRA, 2005).
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5 ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE EM LOTEAMENTOS
Este capítulo apresenta uma explicação sobre o tema Sustentabilidade, bem
como aborda algumas ferramentas de análise utilizadas para certificação de
empreendimentos novos e existentes.
5.1

Introdução à Sustentabilidade

Hoje, preocupações com a crise ambiental global, a destruição da camada de
ozônio, o aquecimento, a poluição do ar e das águas, a desertificação e os abates
florestais não podem ser ignoradas, conforme advertência contida no documento
Green Vitruvius by The European Comission (2001).
De acordo com Ferraz (2007), atingiu-se um ponto de transição em que o
tema sustentabilidade há alguns anos se transforma numa grande tendência.
Segundo Nóbile (2003), encontra-se em discussão um novo modelo de
desenvolvimento que contempla não somente aspectos econômicos, mas também
os sociais e os ambientais. Este modelo levou a ONU, por exemplo, a abandonar o
conceito de Desenvolvimento Econômico e passar a utilizar as expressões
Desenvolvimento Humano e Desenvolvimento Sustentável.
A preocupação com a sustentabilidade, mesmo que com outra denominação,
vem de longa data. A humanidade sempre interagiu com o meio ambiente, e
conseqüências negativas, de maior ou menor grau, sempre aconteceram. O
“problema ecológico”, segundo parece, não é tão novo quanto freqüentemente se
diz. No entanto, há duas diferenças decisivas: a Terra está agora muito mais
densamente povoada do que em épocas anteriores e não há, falando de modo
geral, uma sintonia entre a velocidade das mudanças tecnológicas, a efetiva
aplicação prática dos conhecimentos adquiridos e o entendimento dos ciclos
naturais, sua capacidade de regeneração e de absorção dos resíduos (NÓBILE,
2003).
O homem não pode viver sem ciência nem tecnologia, tal como não pode
viver contra a natureza. O que, entretanto, necessita de maior atenção é o ajuste da
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exploração natural, do consumo humano e da densidade de ocupação humana
perante a capacidade de suporte dos ecossistemas locais, completa Nóbile (2003).
Sachs (1986) apud Cavalcanti (1996) formulou os princípios básicos
norteadores dessa nova ética de desenvolvimento, o ecodesenvolvimento, que
envolve:
•

Satisfação das necessidades básicas;

•

Solidariedade com gerações futuras;

•

Participação da população envolvida;

•

Preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em geral;

•

Elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança social e
respeito a outras culturas; e

•

Programas de educação.
Segundo Braga et al (2002) o crescimento populacional é um dos

responsáveis pelo aumento da demanda de recursos naturais e pela geração de
resíduos lançados ao meio ambiente. Disso decorre a chamada crise ambiental, um
dos grandes desafios da sociedade contemporânea. É fundamental desenvolver e
implantar mecanismos de gerenciamento e controle dos ecossistemas terrestres,
principalmente naqueles em que a ação do homem se faz de maneira inadequada,
degradando água, solo e ar.
Os diagnósticos disponíveis evidenciam o agravamento dos problemas
urbanos e ambientais das cidades, decorrentes de adensamentos desordenados,
ausência de planejamento, carência de recursos e serviços, obsolescência da infraestrutura e dos espaços construídos, padrões atrasados de gestão e agressões ao
ambiente (MMA, 2000).
A inserção da variável ambiental, muitas vezes predominante no processo de
concepção, avaliação e implementação de políticas públicas setoriais, é fundamental
para a viabilização da gestão dos recursos naturais e para a construção de um
processo de desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, toda e qualquer política
pública que, direta ou indiretamente, utilize recursos naturais deve estar
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comprometida com a proteção ambiental, considerando os possíveis impactos
ambientais e introduzindo procedimentos de prevenção de possíveis danos (MMA,
2000).
5.2

Definições para Sustentabilidade:

Conforme Nóbile (2003) sustentabilidade pode significar a sobrevivência,
entendida como a perenidade dos empreendimentos humanos e do planeta. Por
isso, o desenvolvimento sustentável implica em planejar e executar ações, sejam
elas de governos ou de empresas, sejam elas locais, nacionais ou globais, levando
em conta simultaneamente as dimensões econômica, ambiental e social (mercado +
sociedade + recursos ambientais: esta é a chave para a boa governança).
O conceito de Desenvolvimento Sustentável ganhou múltiplas dimensões, na
medida em que os estudiosos passaram a incorporar outros aspectos das relações
sociais e dos indivíduos com a natureza. Entre essas diferentes dimensões,
destacam-se aquelas desenvolvidas por SACHS (1993), cujos enunciados são
apresentados na tabela 1 a seguir.
Tabela 1 – Dimensões da Sustentabilidade (continua)
Dimensões
Sustentabilidade
Ecológica
Sustentabilidade
Ambiental

Sustentabilidade Social

Sustentabilidade Política
Sustentabilidade
Econômica

Descrição
Refere-se à base física do processo de crescimento e tem como
objetivo a manutenção de estoques de capital natural
incorporados às atividades produtivas.
Refere-se à manutenção da capacidade de sustentação dos
ecossistemas, o que implica a capacidade de absorção e
recomposição dos ecossistemas em face das interferências
antrópicas.
Refere-se ao desenvolvimento e tem por objetivo a melhoria da
qualidade de vida da população. Em países com desigualdades,
implica a adoção de políticas distributivas e/ou redistributivas e
a universalização do atendimento na área social, principalmente
na saúde, educação, habitação e seguridade social.
Refere-se ao processo de construção da cidadania, em seus
vários ângulos, e visa garantir a plena incorporação dos
indivíduos ao processo de desenvolvimento.
Implica uma gestão eficiente dos recursos em geral e
caracteriza-se pela regularidade de fluxos do investimento
público e privado – o que quer dizer que a eficiência pode e
precisa ser avaliada por processos macro-sociais.
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Tabela 1 – Dimensões da Sustentabilidade (conclusão)
Dimensões
Sustentabilidade
Demográfica

Sustentabilidade Cultural
Sustentabilidade
Institucional

Descrição
Revela os limites da capacidade de suporte de determinado
território e de sua base de recursos; implica cotejar os cenários
ou tendências de crescimento econômico com as taxas
demográficas, sua composição etária e contingentes de
população economicamente ativa.
Relaciona-se com a capacidade de manter a diversidade de
culturas, valores e práticas no planeta, no país e/ou numa
região, que compõem ao longo do tempo a identidade dos
povos.
Trata de criar e fortalecer engenharias institucionais e/ou
instituições que considerem critérios de sustentabilidade.

Fonte: Adaptada de Sachs (1993).
O entendimento mais comum sobre sustentabilidade está relacionado com a
possibilidade de se obter continuamente condições iguais ou superiores de vida para
um grupo de pessoas e seus sucessores em um dado ecossistema. Sustentar
significaria, portanto, prolongar a produtividade do uso dos recursos naturais, ao
longo do tempo, ao mesmo tempo em que se mantém a integridade da base desses
recursos, viabilizando a continuidade de sua utilização (CAVALCANTI, 1996).
Abaixo, representadas na figura 1 a seguir, estão as três dimensões usuais da
sustentabilidade: a ambiental, a econômica e a social.

Figura 1 – Três dimensões da Sustentabilidade
Fonte: Adaptada de Sustainable Architecture (2008)
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5.3

Evolução do conceito da Sustentabilidade

Em 1972, o conceito de desenvolvimento sustentável foi abordado pela
Organização das Nações Unidas - ONU, quando na Conferência sobre Ambiente
Humano, realizada em Estocolmo, Suécia, a comunidade internacional discutiu a
necessidade de estabelecer correlações entre desenvolvimento e meio ambiente
global. Dessa primeira iniciativa surgiram o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), a Declaração de Estocolmo e o Plano de Ação, nos quais
foram definidos princípios de preservação e melhoria do meio ambiente (NÓBILE,
2003).
De acordo com Cavalcanti (1996) também no início da década de setenta
difunde-se o conceito de ecodesenvolvimento caracterizando-se como um período
no qual intensificavam-se as discussões sobre economia e ecologia, ao mesmo
tempo em que ampliava-se a consciência acerca da necessidade de modelos
alternativos de desenvolvimento, tanto para países industrializados quanto para os
países em desenvolvimento.
Em 1980, a ONU formou a Comissão para o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, produzindo o Relatório Brundtland, em 1987. Este relatório
reafirmava a visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos países
industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvimento, em que se
ressaltam os riscos do uso excessivo dos recursos naturais sem considerar a
capacidade de suporte dos ecossistemas, aponta também para a incompatibilidade
entre o desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo vigentes
(NÓBILE, 2003).
Finalmente em 1992, após dois anos de um processo preparatório para o qual
contribuíram governos e instituições da sociedade civil de 179 países, a Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), também
conhecida por ECO-92, no Rio de Janeiro, apresentou ao mundo a Agenda 21. É um
programa de ação baseado em um documento de 40 capítulos que constitui a mais
ousada e abrangente tentativa já realizada de promover, em escala planetária, um

33

novo padrão de desenvolvimento, conciliando métodos de proteção ambiental,
justiça social e eficiência econômica (Nóbile, 2003).
Os capítulos da Agenda 21 tratam das seguintes questões: assentamentos
humanos, atmosfera, recursos da terra, agricultura sustentável, desertificação,
florestas, biotecnologia, mudanças climáticas, oceanos, meio ambiente marinho,
água potável, resíduos sólidos, resíduos tóxicos, rejeitos perigosos, entre outros
(MMA, 2002).
Desta forma, com a publicação da Agenda 21 em 1992, consolida-se a idéia
de desenvolvimento sustentável, fornecendo ao crescimento econômico novas
dimensões: proteção do meio ambiente e desenvolvimento social (MMA, 2002).
Além disso, algumas diretrizes já foram mencionadas em documentos, como
na Agenda 21 para a Construção Sustentável (CIB, 2000), onde somente os
aspectos ambientais para a sustentabilidade das construções foram selecionados e
são aqui apresentados:
•

Melhorar, otimizar o desempenho dos edifícios e dos produtos de forma a
levar em conta fatores básicos como clima, cultura, tradições construtivas e
fase do desenvolvimento industrial;

•

Redução do volume de material e energia na produção de componentes e
sistemas;

•

Redução dos resíduos e melhoria dos processos de reciclagem;

•

Minimizar a necessidade de consumo de energia elétrica nas edificações;

•

Minimizar a necessidade de transporte de insumos, resíduos e mão-de-obra;

•

Redução do uso de recursos minerais e conservação da função de apoio à
vida do ambiente, requerendo o uso de materiais renováveis ou recicláveis;

•

Gerenciamento do lixo;

•

Gerenciamento da água; e

•

Escolha do local e uso do solo levando-se em conta aspectos técnicos.
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5.4

Sustentabilidade e a Construção Civil

Em MMA (2000), estão descritas as condições em que as regiões
metropolitanas enfrentam atualmente: carências geradas pela ocupação do solo,
que demandam: urbanização das ocupações ilegais com reassentamento da
população nos casos de áreas de preservação e de risco; necessidade de novos e
maiores parques, além da preservação das áreas verdes ainda existentes, a fim de
equilibrar a excessiva impermeabilização do solo metropolitano; avaliação dos
limites do adensamento e coerência entre frota de veículos e espaço de vias postas
à sua disposição, a fim de evitar e diminuir a disfunção metropolitana decorrente dos
enormes congestionamentos no tráfego; solução para a deposição final do lixo,
acompanhada pela fundamental alteração de padrões de consumo que produzem tal
lixo; solução definitiva para o esgoto, mormente o doméstico, que polui os cursos
d’água; definição de operações urbanas que permitam, de forma sinérgica,
concentrar os esforços do setor público e do setor privado na recuperação de
bairros; aumento da segurança e reencontro da cidadania respeitada com as
instituições renovadas; ampliação, equipamento e reconquista dos espaços públicos,
hoje cercados; recriação da solidariedade e da civilidade urbana.
O atual movimento para o desenvolvimento sustentável afeta a construção
civil e desperta interesse por métodos construtivos que reduzam o impacto ambiental
e melhorem o conforto e a produtividade de seus ocupantes.
“A indústria da construção é a atividade humana com maior
impacto sobre o meio ambiente. Pesquisas visando reduzir os
impactos ambientais de edifícios receberam investimento crescente
ao longo da última década. A definição de estratégias para
minimização do uso de recursos não renováveis, economia de
energia e redução de resíduos de construção, em especial, foram
amplamente estimuladas por agências governamentais, instituições
de pesquisa e pelo setor privado de diversos países.” (Silva, 2004)

Segundo Cabral (2007), uma nova geração de edifícios que geram a própria
energia e aproveitam água da chuva é cada vez mais cobiçada por grandes
empresas no mundo todo. Tratam-se dos prédios “verdes”, que apresentam
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características ecologicamente corretas e consideram o bem estar de seus
habitantes.
Com isso, de acordo com Cianciardi, Monteiro e Bruna (2004), a utilização de
procedimentos arquitetônicos adequados durante o processo de reabilitação do
edifício e o uso de tecnologias e materiais ambientalmente corretos pode conferir ao
edifício qualidades preservacionaistas e de recuperação ambiental que podem
contribuir para a sustentabilidade ecológica citadina.
A consciência atual de que os recursos naturais são limitados, bem como os
sérios problemas ambientais que o mundo está passando, apontam para a
necessidade de que o setor habitacional, caracterizado pela sua alta capilaridade em
todo o território brasileiro, possa ser um instrumento dissipador de mecanismos e
condutas que permita a construção do habitat humano com menor impacto
ambiental, mais integrado à natureza e com maior responsabilidade social (NÓBILE,
2003).
A construção civil é considerada um grande agente negativo nas dimensões
da sustentabilidade, pois, além de representar uma considerável participação do PIB
(econômica) e ser responsável também por uma expressiva parcela na geração de
postos de trabalho (social), utiliza recursos naturais e sua atividade está diretamente
relacionada ao meio-ambiente, na medida em que interfere com a natureza ao
realizar intervenções de grande impacto, tais como barragens, rodovias e
edificações (ANTAC, 2002).
De acordo com Braga et al (2002), um novo desafio foi recentemente
colocado aos engenheiros e arquitetos: o de utilizar tecnologias disponíveis e
desenvolver outras novas, compatibilizando-as com a minimização dos impactos
negativos ao meio ambiente.
A construção sustentável é encarada como uma forma da indústria da
construção responder à obtenção do desenvolvimento sustentável nos vários
aspectos cultural, sócio-econômico, ambiental, técnico, legal. É portanto, um tema
muito complexo e difícil de se dedicar devido à amplitude do seu interrelacionamento e a principal característica do setor, que é o significativo número de
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agentes envolvidos no processo de atividades, desde a fase de desenvolvimento até
a fase de desconstrução ou demolição, passando pela fase de operação de cada
fase do ambiente construído (NÓBILE, 2003).
5.5

Ferramentas de certificação

Hoje existem algumas ferramentas para obtenção de certificação, entre elas a
certificação inglesa BREEAM (BRE Environmental Assessment Method), a
certificação americana LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), a
certificação francesa HQE (Haute Qualité Environnemental), e a certificação
japonesa CASBEE (Comprehensive Assessment System for Building Environmental
Efficiency). A figura 2 a seguir mostra essas ferramentas dentre outras existentes no
mundo.

Figura 2 – Ferramentas de certificação
Fonte: Adaptada de Labeee (2010)
Cada ferramenta de certificação possui suas características técnicas e
particularidades ligadas aos seus países de origem, e buscam mensurar o grau de
sustentabilidade ambiental de empreendimentos. No entanto, todas abordam os
principais aspectos ambientais que devem ser considerados em edifícios mais
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sustentáveis, como: a preocupação com a economia de água, a eficiência
energética, o uso de materiais mais sustentáveis, o conforto das edificações, a
redução de impacto das obras, impacto urbano, áreas verdes, entre outros.
De acordo com Kiss (2008) a maioria dos sistemas de avaliação ambiental
baseia-se em indicadores de desempenho que atribuem uma pontuação técnica em
função do grau de atendimento a requisitos relativos aos aspectos construtivos,
climáticos e ambientais, enfocando o interior da edificação, o seu entorno próximo e
a sua relação com a cidade e o meio ambiente global. Esses indicadores possuem
ponderações, explícitas ou não, que retratam os principais problemas ambientais
locais.
Dentre todas as ferramentas existentes, o presente trabalho dedicou-se a
estudar cinco ferramentas, que foram analisadas, para posterior escolha de uma
delas como ferramenta de comparação e análise dos loteamentos fechados
selecionados. Essas cinco ferramentas foram selecionadas dentre as outras por
serem as mais usadas atualmente.
O BREEAM, o LEED e o CASBEE são ferramentas de desempenho
baseadas em um sistema de pontuação, quantitativas. Já o HQE é uma ferramenta
de desempenho qualitativa, sem um sistema de pontuação. (GOULART, 2007).
O BREEAM e o LEED são muito semelhantes entre si com relação à estrutura
de avaliação, pelo atendimento a pré-requisitos e pela concessão de pontuação
técnica acerca de itens de avaliação independentes e classificação do desempenho
do edifício em vários níveis. Já o HQE dá ênfase em questões de desempenho
global do edifício e de gestão do processo de projeto e de construção dos edifícios,
além de correlacionar muitos dos itens avaliados. A avaliação se dá por um perfil
ambiental previamente estabelecido, que se atendido resulta na certificação do
edifício. O CASBEE possui estrutura de pontuação técnica baseada na relação
benefício para o usuário/custo ambiental para obter esse benefício que resulta em
um índice de desempenho do edifício (KISS, 2008).
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De acordo com Goulart (2007), o sistema BREEAM, lançado em 1990 no
Reino Unido, é sólido e completo, e é baseado na análise do ciclo de vida dos
materiais e está articulado às políticas do governo inglês.
Seus créditos são ponderados para gerar um índice de desempenho
ambiental do edifício. E o sistema é atualizado regularmente.
A avaliação contém itens com caráter de atendimento obrigatório e outros
classificatórios, abordando questões sobre os impactos do edifício no meio
ambiente, saúde e conforto do usuário e gestão de recursos. O atendimento dos
itens obrigatórios e um número mínimo de itens classificatórios irá corresponder à
classificação do edifício em um dos níveis de desempenho possíveis. Atualmente,
dispõem-se de critérios para vários tipos de edifícios, como de escritórios, shopping
centers, habitações térreas e edifícios multipavimentos, fábricas, e até para prisões
(KISS, 2008).
Avalia o desempenho de edifícios em oito categorias: gestão, uso de energia,
saúde e bem estar; poluição, transporte, uso do solo, materiais e uso eficiente da
água.
Seus pontos são atribuídos para cada requisito, de acordo com o
desempenho atingido, totalizando 100 pontos. E sua classificação se divide em:
Pass, Good, Very Good e Excellent.
Quando uma avaliação é conduzida na etapa de projeto, o BREEAM
recomenda que uma revisão pós-construção seja realizada para assegurar que o
resultado final alcance as aspirações do projetista (GOULART, 2007).
Conforme Goulart (2007) o HQE, lançado em 2002 na França, é composto
por duas partes inter-relacionadas: o SMO (Système de Management d’Operation)
Sistema de gestão do empreendimento e o QEB (Qualité Environnementale du
Bâtiment) Qualidade ambiental do edifício. O SMO é universal, mas o QEB é
adaptado às construções e à legislação francesa.
Conforme relatado em Kiss (2008) o método Francês é diferenciado do
BREEAM e LEED, apresentados anteriormente. A avaliação não possui escala de
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pontuação, mas sim uma estrutura baseada em um perfil ambiental determinado
pelo empreendedor, dentre os quatro blocos de avaliação, que possuem juntos 14
itens. Os blocos são: impactos do empreendimento no meio ambiente, gestão de
recursos, conforto ambiental e saúde do usuário.
Na composição do perfil ambiental são escolhidos itens que deverão atender
aos níveis de desempenho definidos. Há três níveis de desempenho, o máximo
(Très Performant), que representa os melhores níveis de desempenho que podem
ser obtidos, o médio (Performant) e o mínimo (Base), que já corresponde às boas
práticas correntes. Para se obter a certificação, dos 14 itens quatro devem atender
pelo menos ao nível médio, e pelo menos três, ao nível máximo. As outras
categorias devem se enquadrar no nível base. Não há classificação do desempenho
do edifício em níveis, obtendo-se ou não a certificação. O sistema está todo baseado
em exigências normativas e legais de cada localidade (KISS, 2008).
De acordo com Kiss (2008), o CASBEE possui quatro instrumentos de
avaliação: voltados ao projeto (em desenvolvimento), construções novas, edifícios
existentes e reformas. Os critérios de avaliação abordam a qualidade ambiental e
desempenho do edifício (Q – Building environmental quality and performance) e
diminuição de cargas ambientais (LR – Reduction of building environmental
loadings).
O "Q" considera questões relativas à qualidade do ambiente interno (conforto
e saúde do usuário), qualidade do serviço (funcionalidade, durabilidade) e meio
ambiente local (preservação vegetal e animal, e características paisagísticas,
culturais locais, etc.). Já o "LR" aborda eficiência energética (desempenho da
envoltória, uso de energia renovável, eficiência dos sistemas e sua operação),
gestão de recursos (economia e reúso de água, reúso e reciclagem de materiais
etc.) e impactos na vizinhança (poluição do ar, sonora, vibrações etc.). A pontuação
dos dois sistemas é ponderada e resulta em uma nota final (BEE – Building
Environmental Efficency) que corresponde à classificação do edifício em um dos
cinco níveis possíveis (KISS, 2008).
A tabela 2, a seguir, apresenta a síntese das cinco ferramentas de certificação
ambiental.
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Tabela 2 – Comparativo das ferramentas de certificação
ASPECTOS

BREEAM

LEED

HQE

CASBEE

ESCOPO DA
AVALIAÇÃO

Ambiental

Ambiental

MÉTODO DE
APLICAÇÃO
Atendimento de
itens obrigatórios e
classificatórios.
Classificação do
edifício
Atendimento de
itens obrigatórios e
classificatórios.
Classificação do
edifício

CATEGORIAS
AVALIADAS
Saúde, poluição, conforto,
uso de energia, uso de
água, uso de materiais,
uso do solo, ecologia local,
transporte
Sítios sustentáveis,
energia e atmosfera, uso
eficiente da água,
materiais e recursos,
qualidade do ambiente
interno, inovação e
processo de projeto

RESULTADOS
Classificação
em vários
níveis,
pontuação
obtida
Quatro níveis,
pontuação total
obtida

Ambiental

Atendimento de
perfil ambiental.
Certificação ou
não do edifício

Impactos no meio
ambiente, gestão de
recursos, conforto e saúde
do usuário

Não há
classificação. A
certificação é
obtida a partir
do atendimento
ao perfil de
desempenho
ambiental
escolhido

Ambiental

Verificação do
atendimento aos
itens.
Classificação do
edifício

Ambiente interno,
qualidade dos serviços,
ambiente externo (dentro e
fora do terreno), energia,
recursos e materiais

Cinco níveis de
classificação,
indicador global
de eficiência

Fonte: Adaptada de KISS (2008)
O LEED foi escolhido como ferramenta de comparação em relação aos outros
instrumentos de certificação, pois já tem uma parte específica para loteamentos, que
é o LEED-ND, e que foi usado como instrumento de avaliação, para a comparação
dos loteamentos estudados.
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5.6

Certificação LEED - ND

No

presente

trabalho

são

analisados,

individualmente,

alguns

empreendimentos residenciais e loteamentos da região oeste do Estado de São
Paulo situados ao longo da Rodovia Castello Branco. A análise foi feita de forma a
identificar as características físicas e os itens de sustentabilidade que estão
presentes nestes empreendimentos, de modo a compará-los com o empreendimento
selecionado como piloto.
Para isso, os itens para análise e comparação dos loteamentos fechados
neste estudo foram baseados no LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design), especificamente a versão piloto do LEED-ND (LEED for Neighborhood
Development Rating System), publicada em fevereiro de 2007.
O LEED é um programa de certificação para a concepção, construção e
operação de alto desempenho para edifícios sustentáveis. Incentiva e acelera a
adoção de práticas do desenvolvimento sustentável por meio da implementação de
ferramentas e critérios de desempenho. O sistema concede créditos para o
atendimento de critérios pré-estabelecidos.
O LEED-ND foi designado para certificação de projetos exemplares de
desenvolvimento de vizinhanças, que tenham boa performance em “crescimento
inteligente”, novo urbanismo, e construções sustentáveis. Os projetos podem ser de
bairros inteiros, partes de bairros, ou múltiplos bairros. Projetos menores, mas dentro
da mancha urbana, com único uso, mas que complemente o entorno existente,
podem receber a certificação bem como empreendimentos maiores de uso misto.
A finalidade do LEED-ND é a de certificar empreendimentos que reduzam os
impactos da expansão urbana, ou da expansão não planejada, e criar comunidades
mais sustentáveis.
A certificação LEED-ND é feita em três estágios, uma vez que o período de
implantação destes empreendimentos costuma ser longo:
•

Estágio 1 – Pré-revisão: Esta fase não é obrigatória, porém, se o
empreendimento obtiver os pontos necessários, o USGBC (United States
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Green Building Council) emitirá um documento afirmando que o
empreendimento poderá ser certificado pelo LEED-ND se construído
conforme o projeto.
•

Estágio 2 – Certificação do projeto aprovado: Esta fase estará disponível
quando o empreendimento tiver todos os projetos aprovados e prontos para a
construção. Todas as modificações referentes à análise da aprovação anterior
deverão ser comunicadas ao USGBC como parte da submissão dos créditos.

•

Estágio 3 – Certificação de áreas completamente urbanizadas: Essa
certificação ocorre com a construção finalizada, ou em fase de finalização.
Todas as modificações ocorridas em relação à certificação anterior, que
potencialmente podem afetar pré-requisitos ou atendimento a créditos,
deverão ser comunicadas ao USGBC como parte da submissão.
O critério mínimo exigido para avaliação de um empreendimento é o

cumprimento de uma série de pré-requisitos. Após o atendimento destes prérequisitos, o empreendimento está apto para avaliação dos requisitos conforme os
critérios pré-estabelecidos. A tabela 3, a seguir, apresenta as características do
LEED-ND.
Tabela 3 – Método de avaliação ambiental urbana LEED-ND
LEED-ND
Instituição de Desenvolvimento

U.S. Green Building Council

Principais Objetivos

- Desenvolver um padrão que melhore o desempenho
ambiental e econômico dos empreendimentos.
- Divulgar melhores práticas de "desenho verde"
sustentável dos empreendimentos

Escopo da avaliação

Ambiental, Econômico e Social

Aplicação

Lista de verificação de projeto / Classificação

Avaliação

Sistema de pontuação

Momento de avaliação

Projeto / Implantação / Área completamente urbanizada

Resultados

Quatro níveis de certificação em função da pontuação
obtida

Fonte: Adaptada de ABIKO, A; NEGREIROS, I (2007)
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Existem quatro categorias, nove pré-requisitos, 49 créditos e 106 pontos
possíveis, e de acordo com a pontuação alcançada o empreendimento é classificado
conforme tabela 4 a seguir.
Tabela 4 – Classificação e pontuação por meio do LEED-ND
Classificação

Pontos Obtidos

Certificado
Certificado Silver
Certificado Gold
Certificado Platinum

40 a 49
50 a 59
60 a 79
80 a 106

Fonte: Elaborada pelo autor (2010)
5.6.1 Itens analisados conforme o LEED-ND
Nas tabelas 5 a 8, a seguir, estão apresentados os itens do LEED-ND, que
são os pré-requisitos, os créditos e os pontos possíveis em quatro categorias,
totalizando 106 pontos possíveis no total.
Tabela 5 – Itens pertencentes à categoria 1 do LEED-ND

Exigência
Pré-requisito 1
Pré-requisito 2
Pré-requisito 3
Pré-requisito 4
Pré-requisito 5
Pré-requisito 6
Crédito 1
Crédito 2
Crédito 3
Crédito 4
Crédito 5
Crédito 6
Crédito 7
Crédito 8
Crédito 9
Crédito 10
Crédito 11

Categoria 1 - Locação inteligente e conexão
(6 pré-requisitos, 11 créditos e 30 pontos possíveis)
Item

Pontos

Locação inteligente

Necessário

Proximidade à infra-estrutura de água e esgoto

Necessário

Espécies com perigo de extinção e comunidades ecológicas

Necessário

Conservação de corpos d'água e várzea

Necessário

Conservação de áreas agricultáveis

Necessário

Afastamento de cota de inundação

Necessário

Reurbanização de terras contaminadas
Reurbanização de terras prioritárias para descontaminação

2
1

Locações preferenciais

2 a 10

Reduzida dependêcia de automóveis

1a8

Rede de ciclovias

1

Proximidade entre emprego e habitação

3

Proximidade de escola

1

Preservação de taludes acentuados

1

Concepção para conservação de habitat ou várzeas

1

Restauração de habitat ou várzeas

1

Gestão de conservação de habitat ou várzeas

1

Fonte: Adaptada do LEED ND (2008).
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Tabela 6 – Itens pertencentes à categoria 2 do LEED-ND

Exigência

Categoria 2 - Padrão e Desenho de vizinhanças
(2 pré-requisitos, 16 créditos e 39 pontos possíveis)
Item

Pontos

Pré-requisito 1

Comunidades abertas

Necessário

Pré-requisito 2

Urbanização compacta

Necessário

Crédito 1

Urbanização compacta

1a7

Crédito 2

Diversidade de usos

1a4

Crédito 3

Diversidade de tipos de habitação

1a3

Crédito 4

Habitações disponíveis para locação

1a2

Crédito 5

Habitações disponíveis para venda

1a2

Crédito 6

Reduzida área para estacionamento

2

Crédito 7

Vias para pedestres

4a8

Crédito 8

Rede de ruas

1a2

Crédito 9

Facilidades para transporte públicos

1

Crédito 10

Gestão da demanda de transporte

2

Crédito 11

Acesso a bairros adjacentes

1

Crédito 12

Acesso a espaços públicos

1

Crédito 13

Acesso a espaços públicos ativos

1

Crédito 14

Acessibilidade universal

1

Crédito 15

Alcance e envolvimento na comunidade

1

Crédito 16

Produção local de alimentos

1

Fonte: Adaptada do LEED ND (2008).
Tabela 7 – Itens pertencentes à categoria 3 do LEED-ND (continua)

Exigência
Pré-requisito 1

Categoria 3 - Construção e Tecnologia Verdes
(1 pré-requisito, 20 créditos e 31 pontos possíveis)
Item
Prevenção de poluição da atividade de construção

Pontos
Necessário

Crédito 1

Certificação como edifício verde

1a3

Crédito 2

Eficiência energética nos edifícios

1a3

Crédito 3

Reduzido uso de água

1a3

Crédito 4

Reuso e adaptabilidade para reuso de edifícios

1a2

Crédito 5

Reuso de edifícios históricos

1

Crédito 6

Projeto que minimiza transtornos locais

1

Crédito 7

Minimizar transtornos locais durante a construção

1

Crédito 8

Redução de contaminação em recuperação de terras

1

Crédito 9

Gestão de águas pluviais

1a5

Crédito 10

Redução de ilhas de calor

1

Crédito 11

Orientação solar

1

Crédito 12

Geração interna de energia

1

Crédito 13

Fontes internas de energia renovável

1
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Tabela 7 – Itens pertencentes à categoria 3 do LEED-ND (conclusão)

Exigência

Categoria 3 - Construção e Tecnologia Verdes
(1 pré-requisito, 20 créditos e 31 pontos possíveis)
Item

Pontos

Crédito 14

Zonas de frio e calor

1

Crédito 15

Eficiência da infra-estrutura de energia

1

Crédito 16

Gestão de esgotos

1

Crédito 17

Recicláveis contidos na infra-estrutura

1

Crédito 18

Gestão de resíduos na construção

1

Crédito 19

Gestão abrangente ou total de resíduos

1

Crédito 20

Redução da poluição

1

Fonte: Adaptada do LEED ND (2008).
Tabela 8 – Itens pertencentes à categoria 4 do LEED-ND

Exigência

Categoria 4 - Inovação e Projeto
(0 pré-requisito, 02 créditos e 6 pontos possíveis)
Item

Crédito 1

Inovação e desempenho exemplar

Crédito 2

Profissional Leed

Pontos
1a5
1

Fonte: Adaptada do LEED ND (2008).
Os itens de cada uma das categorias do LEED-ND foram analisados
considerando a sua pertinência na avaliação de um empreendimento localizado no
Estado de São Paulo, e foi constatado que são aplicáveis, porém há a necessidade
de itens complementares, que estão apresentados nos itens a seguir.
5.6.2 Itens complementares analisados
Como já comentado, houve a necessidade de se incorporar alguns itens
complementares aos definidos no LEED-ND, que foram os seguintes:
•

Localização (cidade);

•

Estrada de acesso;

•

Ano de lançamento;

•

Área total;

•

Quantidade de lotes;

•

Tamanho médio dos lotes;
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•

Equipamentos de lazer existentes no empreendimento: como restaurantes,
hotel, clube, kids, golfe, hípica, capela, etc.;

•

Número de portarias de acesso;

•

Itens relacionados à segurança, como muros, vigilância motorizada, câmeras
de monitoramento, etc.;

•

Existência de regras construtivas (recuos, taxa de ocupação, etc.);

•

Existência de um regulamento interno;

•

Existência de uma associação de moradores.
Os itens LEED-ND em conjunto com estes complementares permitiram a

avaliação dos empreendimentos em implantação e já implantados, objetos de estudo
no presente trabalho.
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6 ANÁLISE DE LOTEAMENTOS COM A FERRAMENTA LEED-ND
A Rodovia Castello Branco (SP-280) é a principal ligação entre a Região
Metropolitana de São Paulo e o Oeste Paulista, e serve de acesso à Rodovia
Marechal Rondon, que completa a ligação entre São Paulo e o Centro-Oeste. Sob
Concessão da Via Oeste, apresenta alto índice de tráfego de veículos leves e
pesados até a cidade de Sorocaba.
Ao longo da Rodovia Castello Branco pode-se observar um número crescente
de condomínios e loteamentos fechados existentes ou em construção. Além de
Alphaville, que foi o primeiro loteamento fechado implantado na região metropolitana
de São Paulo, encontram-se Tamboré, Aldeia da Serra, Porta do Sol, entre outros.
Esses empreendimentos foram desenhados como solução para a demanda
de segurança de seus moradores e prevenir a entrada de pessoas desconhecidas
ou indesejadas.
A figura 3, a seguir, apresenta um mapa rodoviário onde aparece a Rodovia
Castello Branco e os municípios onde ela passa, e que se situam os
empreendimentos analisados neste trabalho.

Figura 3 – Mapa Rodoviário da região de Sorocaba
Fonte: DER-SP – Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São
Paulo (2008)
A implantação dos loteamentos próximos à Rodovia Castello Branco justificase pela facilidade de acesso aos centros urbanos, acesso esse necessário para o
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desenvolvimento de atividades essenciais da população, como trabalho e estudo,
aliado à recreação (Vieira, 2005).
6.1

Seleção de empreendimentos para análise

Inicialmente foi definido um loteamento fechado piloto, pois tem adotado
premissas sustentáveis nas fases de construção e ocupação, sendo importante
compará-lo com os outros mais antigos a fim de verificar se as medidas que estão
sendo adotadas atendem premissas de sustentabilidade e se podem servir de
exemplo para futuros empreendimentos.
Os demais empreendimentos analisados estão localizados ao longo da
Rodovia Castello Branco, até o quilômetro 120, e foram escolhidos dentre tantos
existentes nesta região por serem considerados do mesmo padrão de mercado (de
vendas) e por terem características construtivas e de implantação semelhantes ao
loteamento piloto, o que facilitou a comparação entre os mesmos.
Além disso, devido aos recursos temporais do desenvolvimento do trabalho,
estes seis empreendimentos selecionados foram suficientes para cumprir com o
objetivo proposto.
A coleta das informações dos empreendimentos existentes foram obtidas nos
sites dos mesmos, em entrevistas pelo telefone, e visitas aos locais. A tabela 8, a
seguir, apresenta os loteamentos escolhidos para análise.
Tabela 9 - Empreendimentos analisados
Loteamento Fechado

Km da Rodovia Castello Branco

Cidade

Gênesis

24

Barueri

Fazenda Kurumin

75

Itú

Terras de São José I

79

Itú

Terras de São José II

79

Itú

Lago Azul

79

Sorocaba

Loteamento piloto

102,5

Porto Feliz

Fonte: Elaborada pelo autor (2010)
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7 APLICAÇÃO DO LEED-ND NOS EMPREENDIMENTOS ESTUDADOS
7.1

Aplicação no Loteamento Piloto

O Loteamento fechado localiza-se no município de Porto Feliz, no quilômetro
102,5 da Rodovia Castello Branco, sentido São Paulo. Está em uma área
considerada expansão urbana desta cidade.
Apesar de possuir acesso direto à rodovia no sentido Interior-Capital, no
sentido oposto o acesso é feito por meio de um retorno dois quilômetros após a
propriedade. Esse retorno foi executado para encurtar o trajeto dos usuários que
vem da capital.
Porto Feliz, município ao qual o loteamento pertence, tem a população
estimada, em 2004, de 50.000 habitantes. A cidade tem uma economia diversificada
baseada na agricultura e em pequenos e médios estabelecimentos industriais. Na
zona rural da cidade observa-se o predomínio da monocultura da cana-de-açúcar.
As figuras 4 e 5, a seguir, apresentam as imagens da localidade onde se
encontra o loteamento piloto.

Figura 4 – Rodovia Castello Branco – 102,5 km
Fonte: Foto do autor (2008)
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Figura 5 – Foto área da região do loteamento piloto
Fonte: Google Earth (2008)
7.1.1 Características gerais do empreendimento
O loteamento ocupa uma área de aproximadamente 8.000.000 m², e terá 7
fases de lançamentos, com aproximadamente 800 residências no total. O
lançamento da primeira fase aconteceu em setembro de 2007, e o início das obras
das residências foi em janeiro de 2008.
É dividido em lotes, estâncias e vilas. Os lotes são de 2.000 m² a 7.000 m², e
as estâncias são de 7.000 m² a 40.000 m².
As vilas ocupam um lote com aproximadamente 200.000 m² e tem
configuração de condomínio, onde os proprietários têm uma fração ideal do terreno
em sua totalidade. Na primeira fase do empreendimento existem 45 Vilas com 400
m² de área construída cada.
Como qualquer loteamento fechado, o empreendimento analisado é todo
murado e tem portarias de acesso, além de rondas e vigilância dia e noite.
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A tabela 10 apresenta as características gerais do loteamento piloto.
Tabela 10 – Características gerais do loteamento piloto
Característica

Descrição

Cidade

Porto Feliz

Localização na Rod. Castello Branco

102,5 km

Ano de Lançamento

2007

Área

8.000.000,00 m²

Quantidade de Lotes

Aproximadamente 300

Tamanho Médio dos lotes

3.000,00 m²

Número de portarias

2

Segurança

Equipamentos
de Lazer

Equipamentos
de Lazer

Muros
Câmeras de
Monitoramento
Vigilância motorizada

Sim
Sim

Hotel

Sim

Restaurantes

Sim

Spa

Sim

Campo de golfe

Sim

Centro hípico

Sim

Campo de pólo

Sim

Campo de futebol

Sim

Quadras de tênis
Pistas de cooper e
trilhas
Clube infantil

Sim
Sim

Centro comercial

Sim

Lagos

Sim

Centro Médico

Sim

Heliponto

Sim

Sim

Sim

Regras Construtivas

Sim

Regulamento Interno

Sim

Associação dos Moradores

Sim

Valor médio do lote por m²

R$ 380,00 por m²

Fonte: Elaborada pelo autor (2010)
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As figuras 6, 7 e 8 apresentam alguns itens da implantação do loteamento
piloto.

Figura 6 – Implantação Geral do Loteamento
Fonte: JHSF Incorporações (2008)

Figura 7 – Portaria do Loteamento
Fonte: Foto do autor (2008)
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Figura 8 – Muro do Loteamento
Fonte: Foto do autor (2008)
7.1.2 Regulamento interno e regras construtivas
As regras construtivas e regulamento interno do empreendimento consideram
o entorno, a vizinhança e o loteamento como um todo, enfatizando aspectos do
desenvolvimento sustentável, por meio de boas práticas, onde algumas delas estão
exemplificadas a seguir:
a) Itens relacionados à permeabilidade do solo:
•

A taxa de ocupação das residências dentro dos lotes residenciais
unifamiliares será de 20% (vinte porcento) para as residências de dois
pavimentos; 30% (trinta porcento) para as residências térreas; e 25% (vinte e
cinco porcento) para as residências mistas (onde o pavimento superior não
ultrapassa 65% da área do pavimento térreo), sendo certo que
independentemente dessa porcentagem, deverá ser obedecido sempre o
limite máximo de área construída de 1.800m² (mil e oitocentos metros
quadrados), incluindo-se todas as áreas edificadas (casa, pavilhões, anexos,
edículas, etc.).
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•

Os recuos frontais não podem ser inferiores a 10,00m (dez metros) e os
laterais e de fundo nunca inferiores a 1/8 (um oitavo) da testada, até o limite
máximo de 6,00m (seis metros).

•

Quaisquer pavilhões de lazer ou quiosques, quando afastados das
residências, não poderão ultrapassar da área de projeção ocupada pelo corpo
principal das casas: 10% (dez porcento) para as residências térreas, 12%
(doze porcento) para as residências mistas e 15% (quinze porcento) para as
residências de dois pavimentos. E deverão observar os mesmos recuos
estipulados para as residências.

•

Deve-se considerar sempre uma área permeável de 60% (sessenta porcento)
da área livre do terreno.

•

Será permitida a construção de um único subsolo, sendo certo que ele não
poderá ultrapassar a área de projeção do térreo.
b) Itens relacionados às áreas verdes e implantação:

•

Os muros de divisa em alvenaria, madeira ou qualquer material definitivo não
serão permitidos, apenas serão permitidos alambrados ou cercas vivas a
partir do recuo frontal com altura máxima de 2,00m (dois metros), sendo certo
que as espécies vegetais deverão ser previamente aprovadas pela
Associação de Moradores.

•

O projeto de uso e ocupação do lote deverá levar em conta os espécimes
vegetais existentes em cada lote.

•

Os proprietários são obrigados a gramar toda a frente do lote até o seu
alinhamento da rua.

•

Para cada árvore constante do levantamento topográfico fornecido, e que
houver sido suprimida pelo projeto após aprovação do Conselho Deliberativo
da Associação de Moradores, deverá o proprietário plantar em local de sua
escolha, mas dentro de sua propriedade, 03 (três) árvores frutíferas típicas da
região.
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•

O projeto de tratamento paisagístico das áreas externas deverá levar em
conta o tipo de cobertura vegetal existente, evitando-se assim o plantio de
espécimes vegetais não característicos do local.

•

É proibida a realização de aterros ou desaterros, a extração de areia, terra ou
qualquer outro material, sem a prévia autorização da Associação de
Moradores.
c) Itens relacionados à infra-estrutura:

•

Todos os lotes darão em servidão de passagem a faixa de até 7m (sete
metros) de recuo frontal e de até 3m (três metros) de recuo nas confrontações
com os demais lotes, a contar da testada, para passagem de toda a infraestrutura de rede de água, esgotamento sanitário, escoamento de água
pluvial, telefonia, elétrica etc.

•

Fica desde já estabelecido que nas faixas a que se refere o item acima, é
vedado o plantio de qualquer espécie de árvore, que possa prejudicar a
passagem da infra-estrutura de rede de água, esgotamento sanitário,
escoamento de água pluvial, telefonia, elétrica etc.

•

As ligações externas de luz, força elétrica, telefone, campainha ou similares
deverão ser, obrigatoriamente, subterrâneas, localizadas entre a via pública e
a edificação principal.

•

No canteiro de obras, é necessária a construção de instalações sanitárias
sendo que a disposição final de esgotos deverá ter sido resolvida ou por meio
da ligação ao sistema de esgotos do Loteamento quando disponível ou da
execução de fossa séptica e sumidouro para os demais. Também se faz
necessária a construção de reservatório de água de no mínimo 1000 (mil)
litros e de uma entrada de energia elétrica.
d) Itens relacionados à transportes e trânsito:

•

A velocidade máxima permitida para circulação de veículos nas ruas do
Loteamento será de 30 km/h (trinta quilômetros por hora);
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•

É proibido o estacionamento de veículos nas ruas do Loteamento, com
exceção das áreas especificamente destinadas para esse fim, identificadas
por sinalização própria.

•

É proibida a circulação de veículos de qualquer espécie nas áreas reservadas
exclusivamente a pedestres e/ou ciclistas, as quais estarão devidamente
identificadas por placas de sinalização.
e) Itens relacionados ao lixo e resíduos:

•

É proibido o lançamento de lixo, terra ou entulhos nas áreas não destinadas
especificamente para esse fim.

•

Acondicionar o lixo em sacos plásticos separados seletivamente para serem
diariamente recolhidos pela Associação de Moradores. O lixo deverá ser
colocado em local apropriado (suporte alto), na frente do lote.
7.1.3 Análise do loteamento conforme o LEED-ND
A seguir é apresentada a análise do loteamento piloto conforme os requisitos

levantados no capítulo 5.6 Certificação LEED-ND.
Na categoria 1, locação inteligente e conexão, o LEED-ND privilegia o
desenvolvimento de empreendimentos dentro ou próximo a bairros existentes, ou
infra-estrutura de transportes existente, que tenham a intenção de reduzir a
quantidade de viagens por meio de veículos e incentivar o “pedestre” como escolha
de meio de transporte.
O Empreendimento analisado não se localiza próximo a bairros existentes,
porém possui planejamento para transportes públicos a menos de 800 metros de
distância de sua portaria de acesso além de transporte interno para funcionários, por
isso se enquadra na opção 02 do pré-requisito 1.
No pré-requisito 2 também atende, pois o empreendimento é servido por infraestrutura de água e esgoto, além de possuir uma Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE) e uma Estação de Tratamento de Água.
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Figura 9 – Estação de tratamento de água
Fonte: Foto do autor (2008)
O pré-requisito 3 é atendido, pois não há a ocorrência de espécies
ameaçadas no empreendimento.
O pré-requisito 4 e 6 são atendidos, pois não há construções a menos de 30
metros dos lagos e corpos d’água. E todas as margens estão sendo reflorestadas,
melhorando a qualidade da água e dos sistemas hidrológicos naturais.

Figura 10 – Construções a pelo menos 30 metros dos lagos
Fonte: Foto do autor (2008)
O pré-requisito 5 é atendido porque a área onde foi instalado o
empreendimento era inicialmente um haras e não uma área de cultivo. Além disso, o
terreno vizinho pertence a uma comunidade agrícola de assentados que é ajudada
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pela Associação dos Moradores do empreendimento, que fornecerá alimentos para o
Hotel e restaurantes do empreendimento. Existe também uma horta particular
cultivada pelo chefe dos restaurantes.
O empreendimento analisado não pontua nos créditos 1 e 2, pois não possui
reurbanização de áreas contaminadas, e leva 1 ponto no crédito 3, pois é um terreno
fora da mancha urbana que não está previamente desenvolvido.
Para justificar a pontuação no crédito 4, abaixo foto do transporte interno para
funcionários do empreendimento, que leva-os até as portarias, de onde pegarão o
transporte coletivo para as cidades mais próximas.

Figura 11 – Transporte de funcionários
Fonte: Foto do autor (2008)
A foto abaixo mostra a ciclovia, e a pista de cooper existente no
empreendimento, pontuando assim no crédito 5.
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Figura 12 – Ciclovia e pista de cooper
Fonte: Foto do autor (2008)
Também pontua nos créditos 9, 10 e 11, referentes à conservação do habitat
natural do empreendimento. Abaixo foto das matas nativas existentes, que
permanecerão intocadas. Além disso, as regras construtivas são muito rígidas, não
permitindo construção próximas a lagos e matas, e permitem uma taxa de ocupação
baixa em locais previamente definidos que não alteram o habitat.

Figura 13 – Mata nativa
Fonte: Foto do autor (2008)
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A tabela 11 a seguir apresenta o quadro resumo da pontuação obtida na
categoria 1 do LEED-ND.
Tabela 11 – Sustentabilidade no loteamento piloto – Categoria 1
Pontos
possíveis

Piloto

Categoria 1 - Locação inteligente e conexão
(6 pré-requisitos, 11 créditos e 30 pontos possíveis)
Locação inteligente

Necessário

OK

Proximidade à infra-estrutura de água e esgoto

Necessário

OK

Espécies com perigo de extinção e comunidades ecológicas Necessário

OK

Conservação de corpos d'água e várzea

Necessário

OK

Conservação de áreas agricultáveis

Necessário

OK

Afastamento de cota de inundação

Necessário

OK

Reurbanização de terras contaminadas

2

NI*

Reurbanização de terras prioritárias para descontaminação

1

NI*

Locações preferenciais

2 a 10

1

Reduzida dependência de automóveis

1a8

2

Rede de ciclovias

1

1

Proximidade entre emprego e habitação

3

0

Proximidade de escola

1

0

Preservação de taludes acentuados

1

1

Concepção para conservação de habitat ou várzeas

1

1

Restauração de habitat ou várzeas

1

1

Gestão de conservação de habitat ou várzeas

1

1

30

8

Item analisado

Pré-requisito 1
Pré-requisito 2
Pré-requisito 3
Pré-requisito 4
Pré-requisito 5
Pré-requisito 6
Crédito 1
Crédito 2
Crédito 3
Crédito 4
Crédito 5
Crédito 6
Crédito 7
Crédito 8
Crédito 9
Crédito 10
Crédito 11
Total pontos

*NI – Não possui informação suficiente
**NA – Não se aplica

Fonte: Elaborada pelo autor (2010)
Na categoria 2 do LEED-ND o empreendimento analisado não atende os prérequisitos necessários desta categoria, pois é um loteamento fechado, murado e
com controle de acesso, além de possuir poucas unidades por km².
Para o crédito 1 é necessário construir todos os componentes residenciais do
projeto com densidade média de 1,75 ou mais unidades por km². No caso do
empreendimento analisado essa densidade é muito mais baixa (0,04), por isso não
pontua.
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O empreendimento analisado contará com três restaurantes, um centro
ecumênico e um centro comercial, localizados em pontos estratégicos, com fácil
acesso às residências, por isso atende o crédito 2.
No crédito 3 (Diversidade de tipos de habitação) o empreendimento seria
pontuado pois possui dois tipos de residências: casas com mais de 450 m²
unifamiliares (aproximadamente 200 unidades), e as vilas com regime de
condomínio com até 350 m² (aproximadamente 100 unidades). Usando o critério de
cálculo deste crédito teríamos um coeficiente de 0,55, o que levaria a 1 ponto.
Um dos itens das regras de convivência do empreendimento é que não é
permitido o estacionamento de veículos nas ruas, e somente é permitido dentro dos
lotes. E em todas as construções de lazer terá um estacionamento para carros e
bicicletas, pontuando assim no crédito 6. Além disso, serão usados veículos
elétricos, que serão entregues para cada casa construída. A figura 14, a seguir,
apresenta uma foto deste veículo.

Figura 14 – Veículo elétrico entregue à cada residência construída.
Fonte: Foto do autor (2008)
Referente ao crédito 7 (vias para pedestres) o empreendimento atende, pois
possui todas as residências voltadas para ruas, com calçadas e limite de velocidade
de 32 km/h (constante no Regulamento Interno do Condomínio). Além disso, ganhou
ponto extra, pois existem árvores nas vias em intervalos não superiores a 12 m, que
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produzem sombra em toda a calçada. A figura 15, a seguir, mostra uma imagem de
uma via arborizada.

Figura 15 – Arborização das Vias
Fonte: Foto do autor (2008)
No crédito 9 não pontuaria, a princípio, pois não possui paradas de ônibus
cobertas e placas de sinalização das rotas e horários das paradas.
O empreendimento é localizado em uma zona rural, por isso é cercado por
fazendas e não tem acesso a bairros adjacentes, não pontuando assim no crédito
11.
Possui diversas praças de lazer, e possui campos de futebol, quadras de
tênis, ciclovias e um espaço “kids”, por isso pontuaria nos créditos 12 e 13.
Referente aos créditos 15 e 16, o empreendimento ajuda as comunidades que
fazem divisa com uma das laterais, que são assentados do governo e que produzem
alimentos. Além disso, existe uma horta cuidada pelo chefe dos restaurantes.
A tabela 12 a seguir apresenta o quadro resumo da pontuação obtida na
categoria 2 do LEED-ND.
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Tabela 12 – Sustentabilidade no loteamento piloto – Categoria 2
Pontos
possíveis

Piloto

Categoria 2 - Padrão e Desenho de vizinhanças
(2 pré-requisitos, 16 créditos e 39 pontos possíveis)
Comunidades abertas

Necessário

Não

Urbanização compacta

Necessário

Não

Urbanização compacta

1a7

0

Diversidade de usos

1a4

2

Diversidade de tipos de habitação

1a3

1

Habitações disponíveis para locação

1a2

1

Habitações disponíveis para venda

1a2

1

Reduzida área para estacionamento

2

2

Vias para pedestres

4a8

5

Rede de ruas

1a2

1

1
2
1
1
1
1
1
1
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0
1
0
1
1
1
1
1
19

Item analisado

Pré-requisito 1
Pré-requisito 2
Crédito 1
Crédito 2
Crédito 3
Crédito 4
Crédito 5
Crédito 6
Crédito 7
Crédito 8
Crédito 9
Crédito 10
Crédito 11
Crédito 12
Crédito 13
Crédito 14
Crédito 15
Crédito 16
Total Pontos

Facilidades para transporte público
Gestão da demanda de transporte
Acesso a bairros adjacentes
Acesso a espaços públicos
Acesso a espaços públicos ativos
Acessibilidade universal
Alcance e envolvimento na comunidade
Produção local de alimentos

*NI – Não possui informação suficiente
**NA – Não se aplica

Fonte: Elaborada pelo autor (2010)
Na categoria 3 o empreendimento analisado atende ao pré-requisito da
categoria 3, pois em todas as construções há um controle da erosão e
sedimentação, incluindo a proteção da camada vegetal do solo, que é reutilizada
após a movimentação da terra.
Neste empreendimento não existe nenhuma certificação para nenhum
edifício, por isso não pontuaria no crédito 1.
O crédito 2 não recebeu pontuação, pois não existem informações suficientes
para essa análise. Apesar disto, todas as edificações de uso comum foram
projetadas para privilegiar a entrada de luz natural, e o contato com o exterior, o que
reduzirá o uso de energia elétrica em alguns horários do dia. Para exemplificar, a

64

figura 16, a seguir, apresenta o stand de vendas do empreendimento, que será
futuramente um restaurante ou um centro comercial.

Figura 16 – Stand de vendas privilegiando a entrada de luz natural
Fonte: Foto do autor (2008)
Referente ao crédito 3, o empreendimento pontuaria, pois no memorial
descritivo das construções estão sendo especificadas louças e metais de baixo
consumo de água. Além disso, existe uma estação de tratamento de água. E
também há a compra de água de reuso para irrigação do paisagismo comum. A
figura 17, a seguir, apresenta um caminhão pipa irrigando o gramado com água de
reuso da Sabesp.

Figura 17 – Caminhão de água de reuso
Fonte: Foto do autor (2008)
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O empreendimento aproveitou as instalações de uma cocheira do antigo
haras para fazer o seu stand de vendas, que será posteriormente um restaurante ou
centro comercial, por isso pontuaria no crédito 4. A figura 18, a seguir, apresenta o
local.

Figura 18 – Stand de vendas montado em um antigo haras
Fonte: Foto do autor (2008)
No crédito 6 e 7, pontuaria pois está presente em suas regras construtivas a
taxa de ocupação dos lotes, que é de no máximo 30%. Além disso, também existe
nas regras construtivas, que todos os lotes devem deixar uma servidão nos fundos,
para a passagem de caminhões de obra e serviços, o que ajuda a não danificar as
alamedas de árvores existentes. Por esta servidão também passa (subterrânea) toda
a infra-estrutura do empreendimento.
Para atender ao crédito 9, alguns dos arquitetos selecionados para projetar as
residências do empreendimento estão incluindo telhados verdes. Além disso a
maioria dos projetos conta com pisos permeáveis no projeto de paisagismo, como
pedrisco e concregrama. Quanto ao sistema de captação de águas pluviais fica a
cargo de cada morador fazer em seu lote.
Todas as vias do empreendimento são arborizadas, e todos os veículos
devem ser estacionados dentro dos lotes, embaixo de árvores, garagem no corpo da
casa, ou pergolados com cobertura verde, o que atende ao crédito 10.
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Todos as residências estão sendo projetadas para favorecer a orientação
solar. Porém o crédito 11 é muito específico, e não dá para garantir que 75% das
residências terão 15% do seu eixo mais longo em leste/oeste, por isso não pontuaria
no momento.
O empreendimento utilizará nas vias públicas iluminação com baixo consumo,
além de utilizar nas estações de esgoto e água bombas de baixo consumo de
energia, por isso pontuaria no crédito 15.
Referente ao crédito 16, com a existência de uma estação de tratamento de
esgoto, também pontuaria. A figura 19, a seguir, apresenta estação de tratamento de
esgoto.

Figura 19 – Estação de tratamento de esgoto instalada no loteamento
Fonte: Foto do autor (2008)
Nos contratos com as construtoras do empreendimento analisado já consta
uma cláusula que as obriga a ter um plano de gestão de resíduos e como ele será
implantado, além de comprovação do volume e destinação dos mesmos de uma
forma documentada, o que pontuaria no crédito 18.
Além disso, o empreendimento possuirá locais para depósito de lixo seletivo,
com coleta seletiva, pontuando também no crédito 19.
A tabela 13 a seguir apresenta o quadro resumo da pontuação obtida na
categoria 3 do LEED-ND.
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Tabela 13 – Sustentabilidade no loteamento piloto – Categoria 3
Item analisado

Pontos
possíveis

Piloto

Necessário
1a3
1a3
1a3
1a2
1
1
1
1
1a5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
31

OK
0
NI*
2
1
0
1
1
NI*
2
1
NI*
NI*
NI*
NI*
1
1
NI*
1
1
NI*
12

Categoria 3 - Construção e Tecnologia Verdes
(1 pré-requisito, 20 créditos e 31 pontos possíveis)

Pré-requisito 01
Crédito 01
Crédito 02
Crédito 03
Crédito 04
Crédito 05
Crédito 06
Crédito 07
Crédito 08
Crédito 09
Crédito 10
Crédito 11
Crédito 12
Crédito 13
Crédito 14
Crédito 15
Crédito 16
Crédito 17
Crédito 18
Crédito 19
Crédito 20
Total Pontos

Prevenção de poluição da atividade de construção
Certificação como edifício verde
Eficiência energética nos edifícios
Reduzido uso de água
Reuso e adaptabilidade para reuso de edifícios
Reuso de edifícios históricos
Projeto que minimiza transtornos locais
Minimizar transtornos locais durante a construção
Redução de contaminação em recuperação de terras
Gestão de águas pluviais
Redução de ilhas de calor
Orientação solar
Geração interna de energia
Fontes internas de energia renovável
Zonas de frio e calor
Eficiência da infra-estrutura de energia
Gestão de esgotos
Recicláveis contidos na infra-estrutura
Gestão de resíduos na construção
Gestão abrangente ou total de resíduos
Redução da poluição (iluminação)

*NI – Não possui informação suficiente
**NA – Não se aplica

Fonte: Elaborada pelo autor (2010)
Na categoria 4, referente ao crédito 1 da categoria 4, o empreendimento
pontuaria, pois possui diversos elementos e soluções que o tornam mais correto,
como a estação de tratamento de esgoto, estação de água, vias arborizadas, taxa
de ocupação muito baixa nos lotes, utilização de água de reuso para o paisagismo e
assim por diante.
Para o crédito 2, a empresa idealizadora do empreendimento conta em sua
equipe com um profissional LEED.
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A tabela 14 a seguir apresenta o quadro resumo da pontuação obtida na
categoria 4 do LEED-ND.
Tabela 14 – Sustentabilidade no loteamento piloto – Categoria 4
Categoria 4 - Inovação e Projeto
(0 pré-requisito, 02 créditos e 6 pontos possíveis)

Crédito 1
Inovação e desempenho exemplar
Crédito 2
Profissional Leed
Total de pontos

1a5
1
6

2
1
3

Fonte: Elaborada pelo autor (2010)
A tabela 15, a seguir, apresenta a síntese da pontuação obtida pelo
loteamento estudado.
Tabela 15 – Pontuação obtida no loteamento piloto
Categoria
1
2
3
4
Total

Pontuação
8
19
12
3
42

Fonte: Elaborada pelo autor (2010)
O empreendimento analisado teria uma pontuação de 42 pontos, o que o
tornaria Certificado, de acordo com a tabela de pontuação do LEED-ND, apesar de
não trazer alguns aspectos inovadores de desempenho ambiental, como: recicláveis
contidos na infra-estrutura, reuso de águas servidas, uso de energias alternativas,
entre outros.
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7.2

Aplicação nos demais empreendimentos analisados

Neste capítulo são apresentados os empreendimentos similares ao
selecionado como loteamento piloto, a fim de se verificar se as ações que estão
sendo adotadas em loteamentos já em uso são suficientes para gerar
recomendações

para

implementação

de

conceitos

sustentáveis

de

novos

empreendimentos.
As informações destes empreendimentos foram retiradas dos sites, em
entrevistas por telefone, e visitas ao local.
7.2.1 Gênesis
A região de Alphaville e Tamboré foi desenvolvida em 1973 como um novo
modelo de loteamento para indústrias não-poluentes, Alphaville transformou-se em
um complexo urbanístico da região metropolitana de São Paulo, tornando-se
sinônimo de qualidade de vida. As empresas que instalaram-se lá inicialmente
geraram uma demanda residencial local para os seus executivos, fato este que
ocasionou o surgimento dos primeiros condomínios residenciais horizontais.
Posteriormente, no início da década de 80, com o grande número de
empresas que se instalaram na região, gerou-se uma demanda residencial ainda
maior, bem como a elevação dos preços de terrenos e imóveis, fato este que
impulsionou o surgimento de empreendimentos residenciais verticais.
Por fim, com o grande desenvolvimento industrial e residencial ocorrido,
surgiu naturalmente uma demanda por comércios e serviços, fato este que
ocasionou a criação de uma área comercial (centro comercial), visando atender aos
moradores locais e aos funcionários das empresas instaladas, o que aumentou
ainda mais a atratividade à região, sendo que atualmente cerca de 150 mil pessoas
circulam em Alphaville por dia.
Seguindo o conceito das “Edge Cities americanas”, Alphaville transformou-se
em um conceito urbanístico, no qual os diversos usos se mesclam e convivem entre
si, tornando sua utilização, infra-estrutura e até mesmo as condições do mercado
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imobiliário, completamente independente de seus municípios sede (Barueri e
Santana de Parnaíba) e até mesmo da capital São Paulo.
A região Alphaville-Tamboré especificamente, onde se encontra o loteamento
fechado Gênesis, tem um mercado residencial de condomínios horizontais muito
desenvolvido, caracterizado pela existência dos seguintes empreendimentos, além
do estudado:
• Alphaville: Residencial Zero ao 12
• Tamboré: Residencial 1 ao 11
• Aldeia da Serra
• Outros: Valville, Melville, Residencial 18 do Forte, Alpha Plus
O empreendimento Genesis possui 70% da sua área destinada à áreas
verdes, e apenas 30% para os lotes e sistemas viários. Nestas áreas verdes
destacam-se as áreas de preservação permanente de Mata Atlântica, além dos
projetos de reflorestamento.
Há um banco de sementes e um viveiro de mudas que são utilizados para
fazer um cinturão de proteção para a Mata Atlântica, além de distribuição de árvores
nativas para plantação nos lotes residenciais.
A fauna também está protegida por corredores de árvores frutíferas e
passagens subterrâneas que evitaram que a floresta fosse interrompida por causa
do arruamento.
Houve também a preocupação com a máxima utilização dos recursos hídricos
e combate de enchentes causadas pela urbanização, o que foi feito com a
construção de uma barragem. Foi priorizado o aproveitamento das áreas já
impactadas, construídos muros de arrimo para evitar desmatamentos e a
terraplenagem foi feita permitindo o aproveitamento do solo orgânico.
As calçadas são gramadas e arborizadas, e se for necessário um calçamento
diferente, este deve ser permeável com no máximo 1 metro de largura.
O empreendimento conta com estação de tratamento de esgoto e há o
reaproveitamento da água descartada para limpeza das áreas comuns. A rede de
água tratada é fornecida pela concessionária local, mas também são permitidos
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poços artesianos. Existe um reservatório de água tratada para abastecimento do
residencial com capacidade para 300 mil litros.
O sistema de drenagem de águas pluviais é feito por galerias subterrâneas. E
as redes de energia elétrica e de telecomunicações também são subterrâneas.
Assim como todos os empreendimentos analisados é fechado com muros, e
possui controle de acesso.
Na construção da portaria e do centro comunitário foram utilizadas somente
madeiras certificadas, ou seja, provenientes de regiões onde a extração, o transporte
e o regime de trabalho são controlados. E essa é uma das premissas para a
construção das residências.
Existem regras construtivas quanto ao recuo, ao uso e à altura das
edificações. Também é proibida a utilização de alguns materiais, como o
fibrocimento e os pré-moldados de concreto.
O centro de lazer e de serviços conta com equipamentos para pessoas com
dificuldade de locomoção, como rampas, um elevador e faixas de sinalização. Há
transporte interno de pessoas, e ponto de ônibus próximo à portaria.
A tabela 16, a seguir, apresenta as características gerais do loteamento
Gênesis. A figura 20, também a seguir apresenta uma imagem da entrada do
empreendimento.
Tabela 16 – Características gerais do empreendimento Gênesis (continua)
Característica

Descrição

Cidade

Barueri

Localização na Rod. Castello Branco

km 24

Ano de Lançamento

2002

Área

1.400.000,00 m²

Quantidade de Lotes

466

Tamanho Médio dos lotes

A partir de 450,00 m²

Número de portarias

2

Segurança

Muros
Câmeras de
Monitoramento
Vigilância motorizada

Sim
Sim
Sim
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Tabela 16 – Características gerais do empreendimento Gênesis (conclusão)
Característica

Equipamentos
de Lazer

Descrição

Hotel

Não

Restaurantes

Sim

Spa

Sim

Campo de golfe

Não

Centro hípico

Não

Campo de pólo

Não

Campo de futebol

Sim

Quadra de tênis
Pistas de cooper e
trilhas
Clube infantil

Sim
Sim

Centro comercial

Sim

Lagos

Sim

Centro Médico

Não

Heliponto

Não

Sim

Regras Construtivas

Sim

Regulamento Interno

Sim

Associação dos Moradores

Sim

Valor médio do lote por m²

R$ 450,00 por m²

Fonte: Elaborada pelo autor (2010)

Figura 20 – Portaria do empreendimento Gênesis
Fonte: Projeto Gênesis (2008)
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7.2.2 Fazenda Kurumin
O empreendimento Fazenda Kurumin é fechado, murado em toda a sua
extensão. Era um antigo haras e não possuía mata nativa a ser preservada.
Toda a sua extensão é gramada, com algumas árvores e arbustos plantados
recentemente, ainda sem possibilitar sombra nas calçadas e lotes.
Possui uma área verde que será usada para lazer dos condôminos, além de
uma alameda eqüestre.
Sua infra-estrutura se resume a: armazenamento e rede de distribuição de
água, rede de distribuição de energia elétrica aérea (com postes), rede de drenagem
de água pluviais e coleta seletiva de lixo. Não possui uma estação de tratamento de
esgotos, mas a coleta é feita através de rede de coleta pública.
Sua entrada se dá diretamente pela Rodovia Castello Branco e está em uma
zona rural, sem acesso a bairros adjacentes.
A tabela 17, a seguir, apresenta as características gerais do loteamento
Fazenda Kurumin. As figuras 21 e 22, também a seguir, apresentam um mapa e
uma imagem da portaria do empreendimento.
Tabela 17 – Características gerais do Empreendimento Fazenda Kurumin (continua)
Característica

Descrição

Cidade

Itú

Localização na Rod. Castello Branco

km 75

Ano de Lançamento

2006

Área

749.000,00 m²

Quantidade de Lotes

361

Tamanho Médio dos lotes

1.000,00 m²

Número de portarias

1

Segurança

Muros
Câmeras de
Monitoramento
Vigilância motorizada

Sim
Sim
Sim
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Tabela 17 – Características gerais do Empreendimento Fazenda Kurumin
(conclusão)
Característica

Equipamentos
de Lazer

Descrição

Hotel

Não

Restaurantes

Sim

Spa

Não

Campo de golfe

Não

Centro hípico

Sim

Campo de pólo

Não

Campo de futebol

Sim

Quadras de tênis
Pistas de cooper e
trilhas
Clube infantil

Sim
Sim

Centro comercial

Não

Lagos

Sim

Centro Médico

Não

Heliponto

Não

Sim

Regras Construtivas

Sim

Regulamento Interno

Sim

Associação dos Moradores

Sim

Valor médio do lote por m²

R$ 130,00 por m²

Fonte: Elaborada pelo autor (2010)

Figura 21 – Mapa de lotes do empreendimento Fazenda Kurumin
Fonte: Coelho da Fonseca (2008)

75

Figura 22 – Portaria do empreendimento Fazenda Kurumin
Fonte: Coelho da Fonseca (2008)
7.2.3 Terras de São José I
O empreendimento Terras de São Jose I foi o primeiro loteamento residencial
fechado do Brasil, lançado em 1972. E hoje mais da metade das 650 casas
construídas são utilizadas como primeira moradia.
Possui 70% de sua área destinada para áreas verdes, incluindo um campo de
golfe. Tem suas vias, calçadas e os lotes bem arborizados.
Sua infra-estrutura é completa, porém é padrão, sem os conceitos
sustentáveis.

Possui

redes

de

água, esgoto

e

elétrica

fornecidas

pelas

concessionárias locais, além de cinco poços artesianos. Não tem uma estação de
tratamento de esgoto e não há o reaproveitamento da água descartada, mas possui
o serviço de coleta seletiva de lixo.
Há transporte interno de pessoas, e ponto de ônibus próximo à portaria.
Está em uma área urbana, dentro da cidade de Itú, e possui uma escola
encostada em sua divisa, onde os condôminos têm acesso pelo próprio
empreendimento.
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A tabela 18, a seguir, apresenta as características gerais do loteamento
Terras de São José I. As figuras 23 e 24, também a seguir, apresentam um mapa e
uma imagem da portaria do empreendimento.
Tabela 18 – Características gerais do empreendimento Terras de São José I
Característica

Descrição

Cidade

Itú

Localização na Rod. Castello Branco

km 79

Ano de Lançamento

1975

Área

4.200.000,00 m²

Quantidade de Lotes

978

Tamanho Médio dos lotes

2.500,00 m²

Número de portarias

2

Segurança

Equipamentos
de Lazer

Muros
Câmeras de
Monitoramento
Vigilância motorizada

Sim
Sim

Hotel

Sim

Restaurantes

Sim

Spa

Não

Campo de golfe

Sim

Centro hípico

Sim

Campo de pólo

Não

Campo de futebol

Sim

Quadras de tênis
Pistas de cooper e
trilhas
Clube infantil

Sim
Sim

Centro comercial

Sim

Lagos

Sim

Centro Médico

Sim

Heliponto

Sim

Sim

Sim

Regras Construtivas

Sim

Regulamento Interno

Sim

Associação dos Moradores

Sim

Valor médio do lote por m²

R$ 300,00 por m²

Fonte: Elaborada pelo autor (2010)
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Figura 23 – Mapa de lotes do empreendimento Terras de São José I
Fonte: Terras de São José (2008)

Figura 24 – Portaria do empreendimento Terras de São José I
Fonte: Coelho da Fonseca (2008)
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7.2.4 Terras de São José II
O empreendimento Terras de São José II é uma continuação do conceito do
Terras de São José I e fica muito próximo a ele.
Por ser um empreendimento novo ainda não possui casas construídas, e sua
vegetação ainda não está completa. Suas vias ainda não são arborizadas, porém o
empreendimento é todo gramado, inclusive as calçadas.
Possui a mesma infra-estrutura que o Terras de São José I, mas aprimorou o
sistema de água, onde prevê sistema de reuso de água para os jardins. Além disso,
a rede elétrica é subterrânea.
A tabela 19, a seguir, apresenta as características gerais do loteamento
Terras de São José II. As figuras 25 e 26, também a seguir, apresentam um mapa e
uma imagem da portaria do empreendimento.
Tabela 19 – Características gerais do empreendimento Terras de São José II
(continua)
Característica
Cidade

Descrição
Itú

Localização na Rod. Castello Branco

km 79

Ano de Lançamento

2007

Área

5.000.000,00 m²

Quantidade de Lotes

1152

Tamanho Médio dos lotes

2.500,00 m²

Número de portarias

2

Segurança

Equipamentos
de Lazer

Muros
Câmeras de
Monitoramento
Vigilância motorizada

Sim
Sim

Hotel

Sim (no Terras de São José I)

Restaurantes

Sim

Spa

Não

Campo de golfe

Sim (no Terras de São José I)

Centro hípico

Sim

Campo de pólo

Não

Campo de futebol

Sim

Quadras de tênis

Sim

Sim
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Tabela 19 – Características gerais do empreendimento Terras de São José II
(conclusão)
Característica

Equipamentos
de Lazer

Descrição

Pistas e trilhas

Sim

Clube infantil

Sim

Centro comercial

Sim

Lagos

Sim

Centro Médico

Sim (no Terras de São José I)

Heliponto

Sim (no Terras de São José I)

Regras Construtivas

Sim

Regulamento Interno

Sim

Associação dos Moradores

Sim

Valor médio do lote por m²

R$ 140,00 por m²

Fonte: Elaborada pelo autor (2010)

Figura 25 – Mapa de lotes do empreendimento Terras de São José II
Fonte: Terras de São José (2008)
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Figura 26 – Portaria do empreendimento Terras de São José II
Fonte: Coelho da Fonseca (2008)
7.2.5 Lago Azul
O empreendimento Lago Azul por ser um dos mais antigos já possui muitas
casas construídas, e muita vegetação, inclusive com árvores centenárias e calçadas
gramadas. Além de um bosque com pistas para caminhadas.
Sua infra-estrutura se resume a: rede de distribuição de água, rede de
distribuição de energia elétrica aérea (com postes), rede de drenagem de água
pluviais. Não possui uma estação de tratamento de esgotos, mas a coleta é feita
através de rede de coleta pública.
Possui

normas

construtivas

rígidas

para

manter

a

harmonia

do

empreendimento, sendo que as construções não podem ter mais de 40% da área do
terreno, e só podem ser separadas por cercas vivas.
A tabela 20, a seguir, apresenta as características gerais do loteamento Lago
Azul. A figura 27, também a seguir, apresenta uma mapa do empreendimento.
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Tabela 20 – Características gerais do empreendimento Lago Azul
Característica

Descrição

Cidade

Sorocaba

Localização na Rod. Castello Branco

km 79

Ano de Lançamento

1975

Área

3.500.000,00 m²

Quantidade de Lotes

600

Tamanho Médio dos lotes

1.500,00 m²

Número de portarias

2

Segurança

Equipamentos
de Lazer

Muros e Guaritas
Câmeras de
Monitoramento
Vigilância motorizada

Sim

Hotel

Não

Restaurantes

Sim

Spa

Não

Campo de golfe

Sim

Centro hípico

Não

Campo de pólo

Não

Campo de futebol

Sim

Quadras de tênis
Pistas de cooper e
trilhas
Clube infantil

Sim
Sim

Centro comercial

Não

Lagos

Sim

Centro Médico

Não

Heliponto

Não

Sim
Sim

Sim

Regras Construtivas

Sim

Regulamento Interno

Sim

Associação dos Moradores

Sim

Valor médio do lote por m²

R$ 250,00 por m²

Fonte: Elaborada pelo autor (2010)
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Figura 27 – Mapa de lotes do empreendimento Lago azul
Fonte: Lago Azul (2008)
7.3

Análise geral dos empreendimentos:

Para efeito de análise, a tabela 21, a seguir, apresenta a compilação das
características levantadas nos loteamentos. Na seqüência estão apresentados os
comentários sobre os resultados.
Tabela 21 – Resumo das características gerais dos empreendimentos (continua)
Genesis

Fazenda
Kurumin

Terras de
São José I

Terras de
São José II

Lago Azul

Barueri

Itú

Itú

Itú

Sorocaba

24

75

79

79

79

2002

2006

1975

2007

1975

1.400.000

749.000

4.200.000

5.000.000

3.500.000

Quantidade de lotes

466

361

978

1152

600

Tamanho dos lotes (m²)

450

1.000

2.500

2.500

1.500

2

1

2

2

2

Muros

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Câmeras

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Vigilância
Motorizada

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Loteamento Fechado
Cidade
Localização na Castello Branco
Ano de Lançamento
Área (m²)

Número de portarias

Segurança
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Tabela 21 – Tabela resumo das características gerais dos empreendimentos
(conclusão)
Genesis

Fazenda
Kurumin

Terras de
São José II

Lago Azul

Hotel

Não

Não

Restaurante

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Spa

Sim

Não

Não

Não

Não

Campo golfe

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Centro hípico

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Campo pólo

Não

Não

Não

Não

Não

Campo futebol

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Quadras Tênis

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Pista cooper /
trilhas

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Clube infantil

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Centro
comercial

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Lagos

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Centro médico

Não

Não

Sim

Sim

Não

Heliponto

Não

Não

Sim

Sim

Não

Regras Construtivas

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Regulamento Interno

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Associação de Moradores

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Valor médio do lote por m²

R$ 450,00

R$ 130,00

R$ 300,00

R$ 140,00

R$ 250,00

Loteamento Fechado

Lazer

Terras de
São José I

Fonte: Elaborada pelo autor (2010)
Apenas o empreendimento Fazenda Kurumin tem sua portaria de entrada na
própria Rodovia Castello Branco. O restante dos empreendimentos analisados tem
seu acesso por vias de ligação entre os municípios em que se encontram e a
Rodovia Castello Branco.
Todos se encontram a menos de 40 quilômetros das cidades circunvizinhas, o
que facilita o acesso a atividades especiais da população como trabalho, estudo e
lazer.
Assim como todos os loteamentos fechados, os empreendimentos analisados
são murados em toda a sua extensão, e tem portarias de entrada que controlam o
acesso, liberando somente as pessoas autorizadas.
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Em todos estão presentes Associações de Moradores, que contém um
regulamento interno, que disciplina o sistema de vias, sistema de segurança,
higiene, conservação das áreas comuns e dos equipamentos de uso coletivo. Os
moradores pagam uma taxa mensal à essa Associação.
Em todos também existem regras construtivas, que ajuda a controlar os
adensamentos, taxas de ocupação nos lotes, quantidade de edificações, etc.
Constatou-se que o tamanho médio dos lotes é similar entre eles (entre 1.500
e 2.500 m²), com exceção do Genesis que tem como tamanho médio de lotes de 450
m², pois está localizado mais perto da capital (São Paulo) e é usado pela maioria dos
seus ocupantes como primeira residência e não como casa de lazer.
Na tabela 21, pode-se observar que em todos os casos a área verde, de
lazer, de equipamentos e infra-estrutura que sobram em relação aos lotes edificáveis
é muito grande. Muitas vezes essas áreas são aprovadas como áreas públicas na
Prefeitura Local, porém são controladas e cuidadas pela Associação dos moradores.
Seguindo este raciocínio, a Fazenda Kurumin tem 388 m² de área livre para cada m²
de lote edificável, o Terras de São José I 702 m², o Terras de São José II 848 m², o
Lago Azul 1.733 m², e assim por diante.
Nota-se também uma diferença entre os valores médios de venda do metro
quadrado dos lotes entre os empreendimentos, sendo que, os que já estão
consolidados e mais antigos, com mais infra-estrutura, muitas casas prontas e
vegetação

abundante

tem

o

seu

valor

mais

alto

em

relação

àqueles

empreendimentos lançados recentemente.
O que mais se sobressai neste item é o Genesis, que é o mais caro por ser o
mais próximo de São Paulo, sendo utilizado para primeira moradia.
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7.4

Análise dos resultados da aplicação do LEED-ND nos loteamentos

A seguir apresentam-se os resultados obtidos da aplicação do LEED-ND nos
loteamentos Genesis, Fazenda Kurumin, Terras de São José I, Terras de São José II
e Lago Azul, e respectivos comentários. A tabela 22 a seguir refere-se aos
resultados da categoria 1 do LEED-ND.
Tabela 22 – Comparação dos itens pertencentes à categoria 1 do LEED-ND
Item analisado

Pontos
possíveis

Gênesis

Fazenda
Kurumin

Terras de
Terras de
São José I São José II

Lago Azul

Categoria 1 - Locação inteligente e conexão
(6 pré-requisitos, 11 créditos e 30 pontos possíveis)
Pré-requisito 1

Necessário

OK

NÃO

OK

OK

OK

Pré-requisito 2

Necessário

OK

OK

OK

OK

OK

Pré-requisito 3

Necessário

OK

OK

OK

OK

OK

Pré-requisito 4

Necessário

OK

OK

OK

OK

OK

Pré-requisito 5

Necessário

NA**

OK

NA**

NA**

NA**

Pré-requisito 6

Necessário

OK

OK

OK

OK

OK

Crédito 1

2

NI*

NI*

NI*

NI*

NI*

Crédito 2

1

NI*

NI*

NI*

NI*

NI*

Crédito 3

2 a 10

1

1

1

1

1

Crédito 4

1a8

2

1

2

2

2

Crédito 5

1

1

1

1

1

1

Crédito 6

3

0

0

0

0

0

Crédito 7

1

1

0

1

1

0

Crédito 8

1

1

1

1

1

1

Crédito 9

1

1

1

1

1

1

Crédito 10

1

1

1

1

1

1

Crédito 11

1

1

1

1

1

1

Total pontos
30
9
*NI – Não possui informação suficiente

7

9

9

8

**NA – Não se aplica

Fonte: Elaborada pelo autor (2010)
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Os empreendimentos Genesis, Terras de São José I, Terras de São José II e
Lago Azul se encontram próximos ou dentro de bairros existentes e possuem infraestrutura de transporte público, com pontos de ônibus localizados a menos de 800m
de suas portarias, além de conter transporte interno para seus funcionários.
O único que se enquadra na categoria rural, além do loteamento piloto, é a
Fazenda Kurumin. Além disso, ainda não possui infra-estrutura de transporte
público, diferente do loteamento piloto.
Quanto à infra-estrutura de água e esgoto, todos os empreendimentos são
servidos pelas concessionárias locais. E no caso do Genesis, assim como o
loteamento piloto, possuem uma estação de tratamento de esgoto.
Os empreendimentos mais antigos, como é o caso do Terras de São José I e
do Lago Azul, possuem construções na beira dos lagos. Isso não é mais permitido
hoje. As construções tem que estar a pelo menos 30 metros dos corpos d’água,
evitando inundações e melhorando a qualidade da água e dos sistemas hidrológicos
naturais.
Nenhum dos empreendimentos analisados consegue pontuar no item
proximidade entre emprego e habitação. Os empreendimentos são usados pela
maioria dos casos como segunda moradia, para lazer, e os proprietários moram e
trabalham nos centros urbanos. Além disso, os funcionários desses loteamentos
geralmente não moram no local, e tem que se deslocar até suas residências fora do
mesmo.
Todos os empreendimentos conservaram o habitat natural, as matas nativas e
as árvores existentes no local. Além disso, em todos eles existem regras
construtivas, com limite de taxa de ocupação nos lotes, o que deixa livre muita área
verde.
A tabela 23, a seguir, apresenta os resultados para a categoria 2 do LEEDND.
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Tabela 23 – Comparação dos itens pertencentes à categoria 2 do LEED-ND
Item analisado

Pontos
possíveis

Gênesis

Fazenda
Kurumin

Terras de Terras de
Lago Azul
São José I São José II

Pré-requisito 1

Categoria 2 - Padrão e Desenho de vizinhanças
(2 pré-requisitos, 16 créditos e 39 pontos possíveis)
Necessário
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

NÃO

Pré-requisito 2

Necessário

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Crédito 1

1a7

0

0

0

0

0

Crédito 2

1a4

2

2

2

2

2

Crédito 3

1a3

0

0

0

0

0

Crédito 4

1a2

1

0

1

0

1

Crédito 5

1a2

1

0

1

0

1

Crédito 6

2

2

2

2

2

2

Crédito 7

4a8

5

4

5

4

5

Crédito 8

1a2

1

1

1

1

1

Crédito 9

1

1

0

1

1

1

Crédito 10

2

1

0

1

1

1

Crédito 11

1

1

0

1

1

1

Crédito 12

1

1

1

1

1

1

Crédito 13

1

1

1

1

1

1

Crédito 14

1

1

1

1

1

1

Crédito 15

1

1

0

0

0

0

Crédito 16

1

1

0

0

0

0

Total pontos

39

20

12

18

15

18

Fonte: Elaborada pelo autor (2010)
Todos os empreendimentos analisados são fechados e com controle de
acesso, por isso não se enquadram no pré-requisito 1 desta categoria.
Também não se enquadram no pré-requisito 2, pois não são urbanizações
compactas e possuem poucas unidades residenciais por quilômetro quadrado.
Também não pontuam no item diversidade de habitações, pois possuem
apenas um tipo de habitação, casas de médio a alto padrão, em geral com 3 ou mais
dormitórios.
Os empreendimentos analisados possuem a rede de ruas pré-definidas, com
calçadas para pedestres gramadas. Mas apenas o Genesis e o Terras de São José I
ganham ponto extra neste crédito, pois já possuem árvores em todas as vias, assim
como o loteamento piloto. Os restantes, por serem mais novos, possuem apenas
mudas de árvores em suas ruas.
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Diferente do loteamento piloto, a maioria dos empreendimentos analisados
tem acesso a bairros adjacentes, com exceção da Fazenda Kurumin, que é
localizada em uma zona rural.
O único empreendimento que tem envolvimento com a comunidade é o
Genesis, que implementa programas de educação ambiental e envolvimento dos
moradores da região no replantio de árvores.
A tabela 24, a seguir, apresenta os resultados para a categoria 3 do LEEDND.
Tabela 24 – Comparação dos itens pertencentes à categoria 3 do LEED-ND
Item analisado

Pré-requisito 1

Pontos
possíveis

Gênesis

Fazenda
Kurumin

Terras de Terras de
Lago Azul
São José I São José II

Categoria 3 - Construção e Tecnologia Verdes
(1 pré-requisito, 20 créditos e 31 pontos possíveis)
Necessário
OK
OK
OK

OK

OK

Crédito 1

1a3

0

0

0

0

0

Crédito 2

1a3

NI*

NI*

NI*

NI*

NI*

Crédito 3

1a3

2

1

1

2

1

Crédito 4

1a2

0

0

0

0

0

Crédito 5

1

0

0

0

0

0

Crédito 6

1

1

1

1

1

1

Crédito 7

1

1

1

1

1

1

Crédito 8

1

NI*

NI*

NI*

NI*

NI*

Crédito 9

1a5

2

2

2

2

2

Crédito 10

1

1

0

1

0

1

Crédito 11

1

NI*

NI*

NI*

NI*

NI*

Crédito 12

1

NI*

NI*

NI*

NI*

NI*

Crédito 13

1

NI*

NI*

NI*

NI*

NI*

Crédito 14

1

NI*

NI*

NI*

NI*

NI*

Crédito 15

1

1

0

0

0

0

Crédito 16

1

1

0

0

0

0

Crédito 17

1

NI*

NI*

NI*

NI*

NI*

Crédito 18

1

1

1

1

1

1

Crédito 19

1

1

1

1

1

1

Crédito 20

1

NI*

NI*

NI*

NI*

NI*

7

8

8

8

Total pontos
31
11
*NI – Não possui informação suficiente
**NA – Não se aplica

Fonte: Elaborada pelo autor (2010)
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Todos os itens relacionados à energia não receberam pontuação, pois não
existem informações suficientes para essa análise, inclusive no loteamento piloto.
Por se tratar de loteamentos fechados onde a venda é feita sobre os lotes, e
as construções dependem de cada proprietário, não possuem edifícios verdes
certificados. E também não possuem reuso de edifícios históricos e nem
adaptabilidade para reuso de edifícios.
Quanto ao item referente ao reduzido uso de água, os empreendimentos
Genesis e Terras de São José II se destacam, pois possuem um sistema de reuso
de água para irrigação e lavagem de áreas comuns.
Com exceção dos loteamentos Fazenda Kurumim e Terras de São José II,
que são mais novos, os outros empreendimentos possuem as vias arborizadas, o
que atende o crédito 10.
O único que possui uma estação de tratamentos de esgotos é o Genesis,
assim como o loteamento piloto, por isso ele é o único que pontuou no crédito 16.
Referente aos itens de resíduos, todos os empreendimentos tem uma
preocupação referente a esses créditos. Possuem regras construtivas, além de ter a
previsão, ou já ter implantado a coleta seletiva de lixo.
A tabela 25, a seguir, apresenta os resultados da categoria 4 do LEED-ND.
Tabela 25 – Comparação dos itens pertencentes à categoria 4 do LEED-ND
Item analisado

Pontos
possíveis

Gênesis

Fazenda
Kurumin

Terras de Terras de
Lago Azul
São José I São José II

Categoria 4 - Inovação e Projeto
(0 pré-requisito, 02 créditos e 6 pontos possíveis)

Crédito 1
Crédito 2
Total pontos

1a5
1
6

2
0
2

1
0
1

1
0
1

1
0
1

1
0
1

Fonte: Elaborada pelo autor (2010)
Todos os empreendimentos receberam pelo menos um ponto no crédito 1 que
é referente à inovação e desempenho exemplar, pois conforme tabelas acima, de
alguma forma possuem elementos e soluções que os tornaram mais corretos, como
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vias arborizadas, estações de tratamentos de esgoto, taxa de ocupação baixa nos
lotes, entre outras.
E nenhum pontuaria no crédito 2, pois não possuem um profissional LEED em
suas equipes.
7.5

Análise geral

Utilizando o LEED-ND como instrumento de análise e comparação entre os
empreendimentos estudados, verificou-se a pontuação total apresentada na tabela
26 a seguir, sendo que para serem considerados certificáveis por este instrumento
eles necessitariam de mais de 40 pontos.
Tabela 26 – Total geral de pontos
Item
analisado

Loteamento
Pontos
Piloto
possíveis

Total pontos

106

Gênesis

Fazenda
Kurumin

42

27

42

Terras de
Terras de
São José I São José II

36

33

Lago
Azul

35

Fonte: Elaborada pelo autor (2010)
Com isso, além do loteamento piloto, que obteve 42 pontos, apenas o
empreendimento

Genesis

obteve

a

pontuação

necessária.

Os

demais

empreendimentos, apesar de não receber pontuação acima de 40 apresentam
aspectos e preocupações ambientais em suas implantações.
Vale ressaltar que os itens analisados que não continham a informação
suficiente, foram anulados, por isso perderam a pontuação. Este fato contribuiu para
que baixasse a média dos empreendimentos, o que não significa descaso com as
premissas sustentáveis correspondentes a estes itens.
Nos itens em que os empreendimentos não obtiveram crédito (zero ponto) é
porque realmente não levaram em conta as suas premissas sustentáveis.
O empreendimento Genesis, assim como o loteamento piloto, se destacam
em relação aos outros, pois desde a fase de concepção, construção e ocupação
possuem premissas sustentáveis para sua implantação.
Os empreendimentos que investiram mais em infra-estrutura obtiveram a
maior pontuação na comparação e possivelmente teriam uma maior tendência para
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a certificação. E por terem feito esse maior investimento o valor por metro quadrado
conseqüentemente é mais alto, conforme apresentado na tabela 27, a seguir.
Tabela 27 – Valor de venda por m²
Empreendi
mento

Gênesis

Loteamento
Piloto

Terras de
São José I

Lago Azul

Terras de
São José II

Fazenda
Kurumin

Pontuação

42

42

36

35

33

27

Valor de
venda por
m²

R$ 450,00

R$400,00

R$ 300,00

R$ 250,00

R$ 140,00

R$ 130,00

Fonte: Elaborada pelo autor (2010)
Todos os empreendimentos analisados são áreas planejadas e de alguma
forma investiram na infra-estrutura, conservaram as áreas verdes, tem regras
construtivas com baixa ocupação, o que os torna mais ecologicamente corretos.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer deste trabalho foram analisadas as características dos
loteamentos fechados e suas diferenças com os loteamentos comuns e
condomínios, destacando-se que os loteamentos fechados foram concebidos para
atender a demanda de segurança e qualidade de vida de seus moradores. Verificouse que estes loteamentos vêm sendo implantados sem que haja um normativo legal
adequado para esse tipo de empreendimento, o que acarreta a falta de ações em
prol da sustentabilidade que não têm sido incorporadas na sua concepção.
Neste trabalho foram analisados alguns loteamentos fechados localizados ao
longo da Rodovia Castello Branco, e na análise foram observados os parâmetros de
sustentabilidade tendo como ferramenta, o modelo adotado na Certificação LEEDND.
Para aplicar a ferramenta LEED-ND, foi necessário anular alguns itens de
avaliação, principalmente os itens relacionados à eficiência energética, pois não
foram levantadas informações suficientes nas pesquisas dos loteamentos, por serem
itens muito específicos. Assim, pode-se concluir que há a necessidade de incorporar
estes itens de avaliação em futuros trabalhos.
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Por meio do LEED-ND, chegou-se à conclusão, que mesmo sem cumprir
todos os requisitos solicitados nesta ferramenta, todos os empreendimentos
possuem alguma preocupação com o meio ambiente, por serem áreas previamente
planejadas.
Das análises realizadas pode-se depreender que quanto maior o valor de
venda por metro quadrado e quanto maior a infra-estrutura implantada, mais
requisitos de avaliação do LEED-ND são atendidos, e, portanto considerado um
empreendimento mais sustentável.
Ainda referente ao valor de venda por metro quadrado, nota-se que os
loteamentos que já estão consolidados, mais antigos, com mais infra-estrutura,
muitas casas prontas e vegetação abundante tem o seu valor mais alto em relação
àqueles empreendimentos lançados recentemente.
O loteamento piloto, além do loteamento Genesis, se destacaram em relação
aos outros, recebendo ambos 42 pontos na análise, pois possuem premissas
sustentáveis desde a fase de concepção.
Como conclusão pode-se comentar que é necessário o estabelecimento de
diretrizes sustentáveis para a implantação de empreendimentos. Também, pode-se
concluir que algumas dessas diretrizes podem ser obtidas do LEED-ND, pois os
requisitos podem ser considerados como base conceitual para os futuros
empreendimentos, sendo que suas principais propostas são: revitalização de áreas
urbanas, redução do consumo de água e energia, redução da dependência de
automóveis, incentivo de atividades de pedestres, melhora na qualidade do ar,
redução da poluição e construção de comunidades mais sustentáveis e com melhor
qualidade de vida para pessoas de todas as faixas de renda.
Para estudos futuros, também, pode-se comentar que sejam desenvolvidas
pesquisas com este tipo de loteamento, porém incluindo as questões de eficiência
energética e economia de água.
Por fim, pode-se concluir que devem ser adotados métodos de avaliação de
empreendimentos, fechados ou não, visto que os resultados obtidos neste trabalho
permitem que se monitore a melhoria contínua na direção da sustentabilidade
urbana.
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