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RESUMO

As cidades, de um modo geral, crescem de forma irregular, acelerada e sem uma
base de planejamento adequada. O que se vê é a tentativa de remediação dos
problemas urbanos depois que os mesmos já existem, e sem implementar medidas
preventivas para evitar que novos problemas venham a ocorrer, ou corrigir os
problemas existentes. Cita-se, como exemplo, a sobrecarga na infraestrutura urbana
existente, falta de água e esgotos canalizados e tratados, precariedade no tratamento e
coleta de resíduos, aumento da quantidade de veículos, escassez de locais de lazer,
ocupação em áreas de risco, dentre outros aspectos. Essa dissertação pretende
subsidiar a elaboração de planos diretores municipais, considerados como ferramentas
fundamentais para o crescimento e desenvolvimento das cidades.

Palavras-chave: plano diretor municipal; infraestrutura urbana; legislação ambiental;
condicionantes do meio; Caraguatatuba.

ABSTRACT
Urban master plan: planning and management tool. Case study in the municipality
of Caraguatatuba, SP.

The cities, in general, grow irregularly, rapidly and without a support of an
appropriate planning. What you see is the attempt remediation of urban problems after
they already exist, without implementing preventative measures to prevent new
problems or to correct existing problems. It read, for example, the overload on existing
urban infrastructure, lack of piped water and sewerage and treatment, job insecurity in
the treatment and waste collection, increased number of vehicles, lack of leisure
facilities, employment in hazardous areas, among other aspects. This thesis aims to
contribute in the preparation of municipal master plans, considered as fundamental tools
for growth and development of cities.

Keywords: municipal master plan; urban infrastructure; environmental legislation;
environmental restrictions, Caraguatatuba.
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1

INTRODUÇÃO
A presente dissertação pretende contribuir para com o planejamento e a gestão

dos municípios brasileiros. Para tanto, desenvolve pesquisa sobre o processo de
elaboração dos planos diretores urbanos, traçando diretrizes e levantando questões
a serem tratadas pelos mesmos. Apresenta, como estudo de caso, análise do plano
elaborado para a cidade de Caraguatatuba.
Os

planos

diretores

são

considerados

ferramentas

fundamentais

de

planejamento e gestão das cidades, já que, além de questões técnicas, podem
conter ferramentas e instrumentos que viabilizam a solução de problemas urbanos.
Geralmente, o planejamento urbano dimensiona e especifica adensamento
populacional em determinadas áreas, mas não leva em consideração a necessidade
de aumento da infraestrutura urbana para atender as novas demandas, resultando
em infraestrutura deficitária (entendendo infraestrutura como todo o complexo
necessário ao atendimento da população local, seja em áreas residenciais, como em
áreas comerciais e de serviços).
Na maioria dos casos, o planejamento também não leva em conta os
condicionantes

do

meio

ambiente,

que,

geralmente,

não

são

tratados

adequadamente na elaboração de planos de desenvolvimento e crescimento das
cidades, gerando medidas e ações inadequadas, desencadeando processos de
degradação, tanto ambiental, quanto relativos à qualidade de vida da população.
Dentre os procedimentos básicos para o estabelecimento de critérios de
planejamento e gestão urbana, citam-se as questões referentes aos processos do
meio ambiente, o dimensionamento a curto e médio prazo da infraestrutura urbana,
a legislação pertinente, e as características locais e especificas da área de estudo.
Essas questões fundamentam as diretrizes de crescimento e desenvolvimento de
um município e auxiliam a elaboração dos planos diretores, tidos como ferramenta
fundamental de gestão e desenvolvimento urbano.
Busca o aperfeiçoamento do plano diretor, considerando-o principal instrumento
de planejamento e gestão das cidades.
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1.1

Objetivos
O objetivo geral da pesquisa é identificar diretrizes básicas para a elaboração de

planos diretores municipais, com ênfase na dinâmica do crescimento e nas
características ambientais do município.
Nesse sentido, a dissertação buscará apresentar diretrizes gerais para o
desenvolvimento e elaboração de planos diretores urbanos, por meio do:
• estudo dos condicionantes do meio ambiente (meios físico, biótico e
antrópico);
• adensamento populacional e suas consequências; e
• legislação vigente.
Esse conjunto de diretrizes norteará a análise do plano diretor de
Caraguatatuba, levando em consideração o histórico de desenvolvimento urbano.
Pretende-se alertar, por meio de levantamentos, estudos e compilação de dados, as
principais possíveis consequências da falta de planejamento.
Os objetivos específicos constituem:
a) elaborar as diretrizes a partir de informações sobre os principais aspectos a
serem tratados nos planos diretores, com elaboração de mapas e material gráfico
referente ao assunto;
b) realizar compilação da legislação brasileira, destacando as leis referentes ao
ordenamento espacial urbano e as questões ambientais urbanas, avaliando suas
considerações e direcionamentos;
c) analisar o plano diretor do município de Caraguatatuba (projeto de lei de
2007).
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2

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo foi elaborado a partir de compilação bibliográfica sobre os temas

planejamento, gestão urbana e, principalmente, gestão ambiental, visando à
identificação de diretrizes gerais para planos diretores, objetivo deste trabalho.
Essas diretrizes orientam a análise do plano diretor municipal da cidade de
Caraguatatuba, buscando estabelecer procedimentos que possam ser utilizados por
outros municípios.
Para a identificação dos principais dados e processos que devem ser levados
em consideração na elaboração dos planos, correlacionam-se os aspectos do meio
ambiente com as principais necessidades municipais referentes ao crescimento e
desenvolvimento urbanos. Promove-se, assim a interação das questões ambientais
e o desenvolvimento das cidades.
Nessa análise, levou-se em conta a relação dos processos dos meio físico e
biótico com os processos antrópicos (tais como adensamento populacional e a
infraestrutura necessária à ocupação urbana). Nessa perspectiva, considera-se que
qualquer atividade humana, nas suas mais variadas formas de uso e de ocupação
do solo, é modificadora do meio ambiente, pois interfere em seus processos,
correspondendo às alterações ambientais. A avaliação dessas alterações nos
processos, ou de tendências de alterações, é que conduz à identificação de formas
impactantes de atividades, e ao estabelecimento de medidas e ações para coibir
e/ou mitigar suas consequências negativas.
Com essa perspectiva, foi feita, inicialmente, coleta de dados sobre a história do
urbanismo, histórico da política ambiental e urbana brasileiras, destacando pontos
importantes, levantamento da legislação referente ao assunto, destacando o
Estatuto da Cidade. Posteriormente, realizou-se compilação de dados sobre os
processos do meio ambiente relacionados com a ocupação urbana, destacando a
problemática das questões ambientais, da degradação ambiental vinculada ao
crescimento urbano.
Com a análise desses dados, foram identificadas diretrizes básicas para a
elaboração do plano diretor urbano, com ênfase nos aspectos ambientais e do
crescimento urbano.
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A fim de exemplificar e enriquecer o estudo, as diretrizes identificadas
orientaram a análise do plano diretor do município de Caraguatatuba (projeto de lei
de 2007), para tanto, efetuou-se levantamento de dados históricos e dados
específicos do meio ambiente, que, são considerados na análise do plano diretor,
essa análise, por sua vez, serve de base para verificação das diretrizes para a
elaboração do plano diretor.
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3

DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE – REFERENCIAL
TEÓRICO
Os itens a seguir tratam das relações entre desenvolvimento urbano e meio

ambiente. Inicialmente é abordada a evolução urbana ao longo da história, bem
como o conceito de cidades sustentáveis. Em continuidade, são desenvolvidos os
temas de política urbana e ambiental. Por fim, é abordada a legislação pertinente ao
tema.
3.1

Evolução Urbana
Ao longo da história, a ideia de natureza participava, com diferentes significados,

das formulações teóricas urbanas. Rosenau apud Marcondes (1999) destaca que
em Vitrúvio (século I d.C.), com seu diagrama dos ventos para a localização das
ruas no modelo de cidade ideal, era possível identificar a compreensão da relação
entre o homem e o que era denominado universo.
De acordo com Marcondes (1999), a relação urbana com o meio ambiente
variou ao longo do tempo. No Renascimento, a imagem da natureza estava
vinculada às preocupações sociais nos modelos de cidades ideais, incorporando
elementos naturais, principalmente na questão das águas. Pela análise de
ilustrações de cidades fluviais sugeridas na época, é possível perceber as
preocupações sociais do livre acesso de artesãos e trabalhadores à água por canais
fluviais que penetravam nas cidades.
A preocupação social que integrava o conceito de cidade ideal renascentista foi
substituída, no período maneirista, pelo formalismo, por uma preponderância do
plano regular, geométrico, adequado à necessidade de cidades fortificadas, isolando
o “mundo natural”.
No barroco, as cidades planejadas de Karlsruhe na Alemanha e Versalhes na
França apresentam o mesmo caráter formal com o traçado em leque, mas com
possibilidades de expansão ilimitada na paisagem.
Durante o Iluminismo, a evocação da ideia de natureza na construção dos
modelos ideais de cidade foi amplamente enfatizada. A partir dessa época
predominou a noção, presente até os dias atuais, do naturalismo urbano associado à
restauração de uma natureza perdida.
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Ainda segundo Marcondes (1999), no século XVII, os planos racionalistas
apresentam o mesmo caráter ideal e a mesma rigidez dos planos maneiristas, frutos
de um conjunto de princípios teóricos, captados por meio da razão. Seus autores
aceitavam a verticalização e outras formas de centralização, desde que aliadas à
reconciliação do solo urbano com a natureza.
Eram cidades-jardins verticais, onde as preocupações com a paisagem se
ligavam mais a razões de ordem higiênica, como a aeração dos edifícios e a
insolação, e não mais a razões de ordem romântica (antiurbanas ou anti-industriais).
A relação entre homem e natureza começa a se alterar com maior relevância no
final do século XVIII, com a percepção da deterioração do ambiente urbano. Um
século depois, a idealização da integração cidade-natureza, combinando o ambiente
físico do campo com as vantagens sociais e econômicas da cidade, é tratada por
vários gestores urbanos e arquitetos.
A Revolução Industrial, iniciada em 1760, é considerada o marco das
modificações da paisagem, da utilização do solo e nos diversos estilos do desenho
de paisagismo. De acordo com Magnoli apud Batistela (2007), esse período é
considerado o que realmente iniciou uma abordagem significativa nas alterações da
face da terra e na utilização dos recursos naturais.
A proposta mais contundente que integrava cidade e natureza é o modelo de
Ebenezer Howard (1898) da cidade-jardim. Esse conceito retomou aspectos
anteriores das cidades utópicas renascentistas de Leonardo da Vinci e Thomas
More, acrescentando as indústrias e as ferrovias nos diagramas geométricos
ilustrativos de seus esquemas (MARCONDES, 1999).
Para melhorar a qualidade de vida dos moradores, Howard propôs um modelo
de cidade identificando os aspectos positivos da vida no campo e os motivos que
obrigavam as populações a migrarem para as cidades.
Seguindo esse modelo, Howard pretendia transformar o território inglês em uma
grande “constelação de cidades” interligadas por vias rodoviárias e ferroviárias,
tendo como ponto de referência uma cidade-pólo que disponibilizaria opções de
atividades comerciais, culturais e de lazer, como é apresentado na figura 1.
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Figura 1- Modelo esquemático da cidade-jardim
cidade jardim de Ebenezer Howard
Fonte: Oliveira (2009)

A cidade-jardim
jardim apresentava
apresentava em sua concepção as seguintes características:
acesso visual e físico aos diversos espaços; preocupação com a escala da
edificação; preocupação com as vias enquanto local do deslocamento; agrupamento
de edificações para liberar o espaço para o verde; composição das edificações
utilizando referenciais do passado; desenvolvimento das cidades vinculado ao
desenvolvimento de oportunidades de emprego (OLIVEIRA, 2009).
A partir da segunda metade do século XIX, muitas transformações sociais,
econômicas e políticas
ticas ocorreram nos países subdesenvolvidos. Com a instalação
de unidades produtivas transnacionais, houve uma intensificação na implantação de
capital internacional nos países pobres. Nessa época, as cidades se expandiram
formando regiões metropolitanas, com grandes periferias ocupadas por populações
pobres (MARCONDES, 1999).
Na década de 1930, a abordagem antiurbana de Frank Lloyd Wright, com o
modelo da Broadacre-City,
City, figura 2,, buscava a integração da cidade com o meio
natural e prosperou como corrente importante nos Estados Unidos. Entretanto, essa
abordagem não possibilitava a integração entre cidade-natureza,
cidade natureza, pois, segundo
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Choay apud MARCONDES (1999), eliminava a ideia de cidade em geral e as
megalópoles.

Figura 2- Broadacre City de Frank Lloyd Wright
Fonte: Severson (2006)

Em meados da década de 1960, o termo meio ambiente aparece tratado nos
aspectos referentes à problemática do desenvolvimento. Essa denominação passa a
designar uma série de questões que abrangem desde os riscos de extinção de
espécies e o desmatamento de florestas, até os problemas permeados pela questão
urbana, como resíduos sólidos ou poluição de mananciais (BATISTELA, 2007).
Durante a Segunda Guerra Mundial, é iniciada a crítica ao projeto modernista.
Após a década de 1960, surgiram abordagens que buscavam recuperar os conceitos
ausentes no urbanismo moderno de espaço e lugar das cidades. Esses movimentos
não se referiam ao ambiente natural, dizendo respeito apenas às dimensões da
história e da cultura local (MARCONDES, 1999).
Após a década de 1980, o tema ambiental permeou as formulações
urbanísticas, não mais em soluções globalizantes para a cidade, mas em
fragmentos, em torno de projetos objetivando grandes intervenções urbanísticas em
parcerias estabelecidas entre o setor público e o privado, com a atribuição de um

23
novo papel às cidades chamado empresariamento da administração urbana (HALL
apud MARCONDES, 1999).
No caso brasileiro a evolução urbana é caracterizada por um processo rápido de
urbanização que aconteceu especialmente durante o século XX. Em 1940, o país
tinha 31% da população nas cidades e, em 2000, essa população chegou a 81%,
com quase 138 milhões de moradores em áreas urbanas (MARICATO, 2005).
Esse processo é marcado por algumas características negativas como a
ocupação inadequada do solo comprometendo áreas ambientalmente sensíveis, o
crescimento de favelas, o aumento da frequência de enchentes devido à
impermeabilização exagerada do solo, o aumento do potencial de riscos devido à
ocupação inadequada de encostas, o comprometimento de recursos hídricos com
esgotos, entre outras (MARICATO, 2005). Assim sendo, é marcante a ausência de
infraestrutura urbana com reflexos sobre o meio físico-biótico e a qualidade de vida
da população. A dinâmica urbana, nesse contexto de rápida expansão das cidades,
na maioria das vezes, não foi acompanhada pela atualização das redes de
infraestrutura ao longo desse período (COSTA, 2008).
Atualmente esses problemas são apresentados, em escala variável, pela maioria
das cidades brasileiras, e são agravados, com o passar do tempo, pela falta de
planejamento (Política Nacional de Habitação Ministério das Cidades, Novembro de
2004).
3.2

Cidade Sustentável
A partir de 1987, começou a ser divulgado pelo relatório “Nosso Futuro Comum”1

o conceito de desenvolvimento sustentável. O termo foi empregado para mostrar
que é possível desenvolver sem destruir o meio ambiente. O relatório propunha que
todos os países deveriam se unir para evitar uma catástrofe global, minimizando a
degradação crescente não só das grandes cidades industriais, mas do ambiente
global (atmosfera, florestas, oceanos) (BEZERRA, 2000).
Ainda de acordo com Bezerra (2000), os objetivos macro do desenvolvimento
sustentável em qualquer das escalas consideradas (global, nacional ou local) devem

1

Também conhecido como Relatório Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento.
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ser levados em conta na discussão sobre quais estratégias devem ser prioritárias.
São eles:
a.

diminuição significativa da pressão sobre os recursos disponíveis e as

desigualdades espaciais, buscando o equilíbrio dinâmico entre uma determinada
população e a sua base ecológico-territorial;
b.

ampliação da responsabilidade ecológica, otimizando a capacidade

dos atores sociais de identificar as relações de interdependência entre os
fenômenos e aceitar o princípio da corresponsabilidade na gestão dos recursos e
dos ecossistemas compartilhados, como o ar, florestas,

oceanos e bacias

hidrográficas;
c.

busca

da

eficiência energética,

reduzindo significativamente o

consumo atual de combustíveis fósseis;
d.

desenvolvimento e utilização de tecnologias mais eficientes para

melhorar os padrões atuais do setor produtivo;
e.

mudança nos padrões de consumo e diminuição na produção de

resíduos e no uso de bens ou materiais não recicláveis;
f.

reposição do estoque dos recursos estratégicos (solo, água, cobertura

vegetal) e recuperação de áreas degradadas; e
g.

manutenção da biodiversidade existente.

Em 1992, no Rio de Janeiro (Agenda 21), e em 1996, em Istambul (Conferência
Habitat II), ficou evidente a necessidade de introduzir parâmetros ambientais nas
políticas urbanas a partir da discussão sobre cidades sustentáveis. Conceitualmente,
cidades sustentáveis são aquelas cujo desenvolvimento busca o equilíbrio entre
crescimento econômico, equidade social e preservação ambiental.
A partir da Agenda 21, se firmou no cenário político a ideia de que era
necessário o esforço de todo o planeta para se corrigir os rumos do modelo de
desenvolvimento econômico, levando os países signatários a iniciarem seus
programas de sustentabilidade (BEZERRA, 2000).
Segundo Batistela (2007), com o crescimento desordenado da maioria das
cidades e com o aumento da consciência ambiental, cresce a discussão a respeito
do conceito de desenvolvimento sustentável e cidade sustentável, fato que se deve
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principalmente ao crescimento dos problemas ambientais. Esses problemas
passaram a ser vistos não apenas em sua consequência, mas como um conjunto de
fatores, formado por causas, processos e consequências.
Em muitos casos, a dinâmica acelerada de crescimento na urbanização
brasileira não foi acompanhada pela atualização, expansão e modernização da
infraestrutura

necessária

ao

desenvolvimento,

sendo

realizada

de

forma

desordenada e sem considerar os aspectos ambientais.
As

questões

referentes

à

sustentabilidade

urbana

são

consideradas

fundamentais na elaboração do plano diretor municipal, entendendo que essas
trazem à tona problemas recorrentes na maioria das grandes cidades brasileiras.
Nesse contexto, a questão ambiental é cada vez mais discutida e considerada
básica para os planos de desenvolvimento.
3.3

A política urbana brasileira
De acordo com Bottini apud Batistela (2007), como o Brasil tinha forte tradição

na exploração de recursos naturais, as cidades brasileiras surgiram ligadas às
atividades extrativistas e agromercantis. Esse desenvolvimento ocorreu geralmente
em pontos de comercialização e exportação de recursos naturais (principalmente
cana-de-açúcar, café, pau-brasil, ouro e pedras preciosas).
A crise financeira de 1929 atingiu a produção das fazendas de café,
impulsionando grande parte da população rural para as cidades. Na década de
1930, com o processo de industrialização e a crescente imigração rural-urbana, são
verificados aumentos na deterioração do espaço urbano e impactos ambientais
causados pelo uso indiscriminado do solo e falta de planejamento e oferta de
serviços urbanos.
Outro fato que contribuiu para o êxodo rural no país foi o movimento ocorrido no
governo de Getúlio Vargas, conhecido como Marcha para o Oeste, que objetivava
povoar a região centro-oeste do país. O Brasil possuía na época grande parte de
sua população concentrada no litoral ou próximo a ele, devido ao tipo de
colonização. (CUPERTINO, 2009).
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A população brasileira que vivia em cidades passou de 31%, na década de 50,
para 81%, em 2001. As décadas de 60 e 70 foram o auge dessa ocupação urbana,
ocasionando o grande salto da população urbana no Brasil.
Havia, portanto, necessidade de maior regulamentação no uso e ocupação do
solo urbano na tentativa de disciplinar a expansão causada pelo grande aumento da
taxa de urbanização. Nesse sentido, a política urbana tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.
Destaca-se, dentro do contexto da política urbana brasileira, a criação do Ministério
das Cidades, focado na política urbana e no destino das cidades (MARICATO,
2005).
Criado em 1º de janeiro de 2003, compete tratar da política de desenvolvimento
urbano e das políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental, transporte
urbano e trânsito, para integrá-los, levando em consideração o uso e a ocupação do
solo (VENINO, 2009). Ainda, o Ministério das Cidades articula transversalmente a
questão financeira e fundiária buscando definir políticas gerais e setoriais integradas,
sem desconhecer as competências municipais e estaduais, tornando-se um impulso
para incluir a questão urbana na agenda política brasileira (MARICATO, 2006).
Segundo Venino (2009), foram importantes em seu processo de criação, os
movimentos sociais formados por profissionais, lideranças sindicais e sociais, ONGs,
intelectuais e pesquisadores.
As diretrizes para a elaboração dos planos diretores, com ênfase nas questões
ambientais, objetivo dessa dissertação, deveriam ressaltar a importância da política
urbana, uma vez que, a mesma contém parâmetros que se relacionam diretamente
com a ocupação do solo.
3.4

A política ambiental brasileira
Política ambiental pode ser definida como o conjunto de metas e instrumentos

que visam reduzir os impactos negativos da ação humana sobre o meio ambiente
(LUSTOSA, CÁNEPA e YOUNG, 2003). Como provoca interferência nas atividades
econômicas, pode influenciar nas demais políticas públicas, induzindo ou forçando a
adoção de procedimentos menos agressivos ao meio ambiente.
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A evolução da política ambiental brasileira pode ser apresentada por meio de
grandes acontecimentos internacionais ocorridos a partir do final da segunda guerra
mundial.
Do pós-guerra até 1972 (Conferência de Estocolmo), o Brasil não possuía uma
política ambiental definida, mas políticas especificas que acabaram levando à sua
criação. A legislação que baseava essas políticas era formada pelos seguintes
códigos: de Águas (1934), Florestal (1965) e de Caça e Pesca (1967). Os principais
temas estavam relacionados à exploração dos recursos naturais, ao desbravamento
do território, ao saneamento rural, à educação sanitária e às disputas entre os
interesses econômicos internos e externos (BREDARIOL apud SOUSA, 2005).
O atraso na definição de uma política ambiental em relação a outros países
demonstrava que a questão ambiental não era considerada prioridade entre as
políticas públicas nacionais. Parte desse desinteresse estava relacionado ao
processo de industrialização brasileiro que fazia uso dos recursos naturais de forma
agressiva e privilegiava os setores que mais emitiam poluentes (LUSTOSA,
CÁNEPA e YOUNG, 2003).
A publicação de um relatório formulado pelo Clube de Roma, em 1970, com o
titulo “Limites do Crescimento”, foi um marco na política ambiental mundial. Esse
documento mostrava as inter-relações entre o crescimento econômico, poluição,
explosão demográfica e esgotamento de recursos naturais (SOUSA, 2005).
Em 1972 foi promovida a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente
na cidade de Estocolmo. A principal questão levantada era como deveria ser
corrigida a poluição causada pela industrialização que afetava ar, solo e água.
Um estudo realizado constatou que havia uma série de impactos ambientais,
provocados pelo modelo de desenvolvimento capitalista vigente. A solução proposta
era a estagnação total do crescimento econômico como forma de impedir tragédias
ambientais mundiais de grandes proporções.
Um ano após a Conferência de Estocolmo, foi criada no Brasil a Secretaria
Especial de Meio Ambiente (SEMA), primeiro órgão oficial brasileiro voltado para
utilização racional dos recursos naturais e preservação do meio ambiente, sob a
coordenação do Ministério do Interior. A SEMA se dedicava ao avanço da legislação
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ambiental, a implantação da educação ambiental e assuntos relacionados (SOUSA,
2005).
Em agosto de 1981, a Lei federal 6.938 criou o Sistema Nacional de Meio
Ambiente (SISNAMA), integrado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA). Essa Lei estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente que
objetivava a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental e utilizava
como instrumentos o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, o
zoneamento ambiental, a avaliação de impactos ambientais, o sistema nacional de
informações sobre o meio ambiente, entre outros.
Após a criação do SISNAMA, iniciou-se a redefinição da política ambiental
brasileira, reestruturando os órgãos públicos encarregados da questão ambiental.
Para a criação de um único órgão federal denominado Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), (criado em fevereiro de 1989 pela
lei 7.735) foram unificados a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca
(SUDEPE), a Superintendência da Borracha (SUDHEVEA), o Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal (IBDF) e a SEMA.
A partir da Convenção de Viena, em 1985, a questão ambiental passou a ser
tratada por uma ótica preventiva. O principal objetivo apontado na Convenção era o
de proteger a saúde humana e o ambiente dos efeitos nocivos causados pela
modificação da camada de ozônio, tais como o aquecimento global, o derretimento
das calotas polares e a proliferação de doenças como o câncer de pele (SOUSA,
2005).
Essa Conferência trouxe reflexos na Constituição Federal brasileira de 1988,
explicitando que atividades que se utilizam de recursos ambientais e que fossem
consideradas potencialmente poluidoras, dependeriam de prévio licenciamento por
órgão estadual integrante do SISNAMA.
A

Conferência

do

Rio

de

Janeiro,

Eco-92,

discutiu

o

conceito

de

desenvolvimento sustentável em âmbito mundial e contribuiu para a conscientização
de que os países desenvolvidos eram os maiores responsáveis pelos danos ao meio
ambiente. Reconheceu-se a necessidade de os países em desenvolvimento
receberem apoio tecnológico e financeiro para avançarem na direção do
desenvolvimento sustentável (SOUSA, 2005).
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O principal documento elaborado na Eco-92, a Agenda XXI, apresentou um série
de programas que podem ser considerados fundamentais para a elaboração de
políticas públicas em todos os níveis. Nesse documento, questões como água,
biodiversidade, desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas e resíduos
assumiam o centro da temática ambiental, tornando-se problemas mundiais.
Segundo Bredariol apud Sousa (2005), ao longo da década de 1990, o modelo
de política ambiental executado no Brasil entrou em crise. Esse fato ocorreu pelo
país não atender a nova pauta da política internacional definida na Eco-92 e por não
atender às demandas de cidadania e de consciência ambiental que surgiam.
O acontecimento favoreceu uma abertura na discussão da necessidade de
redefinição da política ambiental brasileira e do próprio papel do Estado. Por meio de
uma política de corresponsabilidade e parceria com a sociedade para a prática de
uma gestão otimizada dos recursos naturais, o Ministério do Meio Ambiente (MMA)
procurou transferir a Estados, municípios, ONGs e outras entidades públicas e
privadas, o planejamento e a execução de políticas ambientais (SOUSA, 2005).
A interface entre a política urbana e a política ambiental ainda é incipiente no
sentido da integração entre as mesmas. Segundo Batistela (2008), a política
ambiental urbana, trabalha muito mais com o fato já ocorrido, procurando mitigar os
impactos negativos, ao invés de promover e incentivar a aplicação de tecnologias
apropriadas ou desenhos urbanos sustentáveis à ocupação do espaço urbano.
Por sua vez, o planejamento urbano tradicional reproduz as potencialidades e
restrições ao uso e ocupação do solo e não se vincula necessariamente aos
condicionantes ambientais do território. É representado por planos de ordenamento
territorial ou planos diretores, leis e códigos complementares de parcelamentos e de
edificações e pelo Estatuto da Cidade.
Segundo Maricato apud Neto (2010), a falta de uma política integrada e
preventiva de uso e ocupação do solo e de investimentos para o atendimento das
necessidades sociais e de infraestrutura conduziram a uma profunda degradação do
ambiente urbano.
Ainda, segundo Ribas apud Batistela (2007), o grande desafio está em promover
uma melhor integração entre a política urbana e a política ambiental.
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3.5

Legislação pertinente
A legislação a respeito das questões ambientais no Brasil é extensa, neste

trabalho, foram relacionadas às leis consideradas mais relevantes no contexto do
ordenamento espacial urbano e ambiental. Abaixo segue lista com a referida
legislação, seguida de breves comentários. Por destacar-se dentro do contexto da
urbanização e meio ambiente, o Estatuto da Cidade será comentado com mais
detalhes:
a)

Decreto nº 24.643 de 1934

Conhecido como Código das Águas, garante o uso gratuito das águas correntes
e nascentes, e a obriga a concessão administrativa para uso das águas para
aplicações na agricultura, indústria e higiene (BRASIL, 1934).
b)

Lei federal nº 4.771 de 19652

Institui o Novo Código Florestal. A lei estipula que são áreas de preservação
permanente as florestas e demais formas de vegetação naturais situadas ao longo
dos rios, ou de curso d'
água, em faixa marginal cuja largura varia de acordo com a
largura do curso d'
água, ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios, e ao redor das
nascentes.
Ainda são consideradas áreas de preservação aquelas localizadas no topo de
morros, montes, montanhas e serras, nas encostas, com declividade superior a 45°,
nas restingas, e em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros (BRASIL,
1965).
c)

Lei Federal nº 6.766 de 1979

A Lei dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Estipula que somente será
admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão
urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou
aprovadas por lei municipal. Ressaltando, dessa forma a importância do plano
diretor e do planejamento urbano.
Define que não será permitido o parcelamento em terrenos alagadiços ou
sujeitos a inundações, nos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde
pública, em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), em
2

Na presente data, está em discussão no parlamento o novo código florestal.
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terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação, em áreas de
preservação ecológica. Demarca, faixas não edificáveis ao longo das águas e das
rodovias e ferrovias.
Ressalta que a legislação municipal definirá, para cada zona em que se dívida o
território do Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento
e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas
de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento (BRASIL, 1979).
d)

Lei Federal nº 6.938 de 1981

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e em seu texto, declara que
a mesma tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade,
visando assegurar, condições ao desenvolvimento socioeconômico, atendendo aos
princípios da manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente
como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido.
e)

Lei Federal nº 7735 de 1989

Cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público,
autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente
(BRASIL, 1989).
f)

Lei Federal nº 9433 de 1997

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos. Destacam-se em seu texto os fundamentos
dessa política, seus objetivos e diretrizes. Busca assegurar à atual e às futuras
gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade
adequados aos respectivos usos, a adequação da gestão de recursos hídricos às
diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais, a
integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental e com a do uso
do solo (BRASIL, 1997)
g)

Constituição Federal de 1988

A Constituição Federal dedica artigos específicos referentes à política urbana,
artigos 182 e 183, e à questão ambiental, artigo 225 (MARTINS, 2008).
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Ao incorporar pela primeira vez o capítulo específico sobre política urbana,
estabelece como competência do poder público municipal a responsabilidade pela
execução da política de desenvolvimento urbano. (CARVALHO, 2002).
Na questão ambiental, a promulgação levou a uma nova maneira de ver os
recursos naturais, gerou novas leis de defesa do meio ambiente, políticas de
preservação ambiental, e fomentou a criação de instituições governamentais para a
promoção das ações pertinentes ao controle da degradação ambiental.
Segundo Faistel (2008), tem como mérito a inclusão de preceitos constitucionais
com princípios e ações que já faziam parte de regulamentações anteriores.
Concedeu-se, assim, força constitucional às práticas que visam à proteção
ambiental.
h)

Lei Federal nº 10.257 - Estatuto da Cidade, de 10 de julho de 2001.

O Estatuto da Cidade é a lei federal de desenvolvimento urbano, regulamentada
pelos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, traz instrumentos de política urbana
que devem ser aplicados pela União, Estados e especialmente pelos Municípios.
A Constituição de 1988 define o plano diretor como instrumento básico da
política nacional de desenvolvimento urbano, e os torna obrigatórios para cidades
com população acima de 20.000 habitantes. O Estatuto da Cidade, por sua vez,
reafirma essa diretriz, estabelecendo o plano diretor como o instrumento básico da
política de desenvolvimento e expansão urbana.
Conforme estabelece o estatuto, o plano diretor é obrigatório para municípios
com população acima de 20.000 habitantes, para aqueles situados em regiões
metropolitanas ou aglomerações urbanas, em áreas de interesse turístico, ou em
áreas influenciadas por empreendimentos com grande impacto ambiental.
O município é o principal promotor e responsável pela política urbana e sua
aplicação, de modo a garantir o bem estar dos habitantes e ordenar a cidade de
acordo com os princípios estabelecidos no plano diretor. Traz a proposta de ordenar
e controlar o uso do solo de forma a evitar a deterioração das áreas urbanizadas, a
poluição e a degradação ambiental (COSTA, 2008).
O Estatuto foca o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garante o direito a cidades sustentáveis entendido como o direito à terra urbana, à
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moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações
(MARTINS, 2007).
Ainda, segundo Cupertino (2009), de modo geral, o Estatuto visa à garantia ao
direito a cidades sustentáveis, a participação popular, a cooperação entre agentes
públicos

e

privados

no

processo

de

urbanização;

o

planejamento

do

desenvolvimento das cidades, a ordenação e controle do uso do solo a fim de evitar
a especulação imobiliária; a preocupação com o impacto ambiental; a possibilidade
de o Estado recuperar investimentos que valorizem imóveis; a regularização
fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda.
A lei traz normas gerais, que devem ser observadas por todos os municípios na
ordenação de seu território e na elaboração e execução da política de
desenvolvimento urbano (BARROS, CARVALHO, MONTANDON, 2010).
O texto da lei estabelece, ainda, um conjunto de princípios e uma série de
instrumentos que, como a própria denominação define, são os meios para atingir as
finalidades desejadas, ou seja, a construção de cidades sustentáveis e democráticas
(ROLNIK, 2002).
É

importante

lembrar

que,

para

as

particularidades

da

política

de

desenvolvimento urbano, a implementação equilibrada da norma geral só se torna
possível quando ela não se restringe a apontar limites e possibilidades à legislação
estadual e municipal; ao contrário, cuida de estabelecer princípios, com evidente
carga de valor, vinculantes para uma política urbana que se traduza na efetiva
concretização dos direitos fundamentais no espaço urbano.
Tais princípios, já aventados na Constituição Federal pelos seus ideais de
função social da propriedade urbana e da cidade, encontram guarida no artigo 2° do
Estatuto da Cidade, sob designação de “diretrizes gerais”.
De acordo com Freitas et al. (2007), destacam-se os princípios da função social
da propriedade urbana e da função social da cidade. O primeiro constitui verdadeira
legitimação, nos marcos do Estado Social, do direito de propriedade, indo muito
além das conhecidas e consagradas limitações ao direito de propriedade até então
vigentes. Já a função social da cidade constitui princípio de consagração recente,
abordado pela primeira vez na Constituição vigente.
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Se quanto à propriedade urbana é possível o estabelecimento de um sujeito
(“proprietário”), em relação ao qual se exigirá a concretização do princípio (mediado
por regras, inseridas no Estatuto da Cidade ou na legislação municipal), o mesmo
não se pode dizer da cidade. Exige-se que a política de desenvolvimento urbano, a
cargo da sociedade e do Estado, esteja pautada por medidas que persigam a
concretização de tais direitos.
O estatuto estabelece que a política urbana deve ser objeto de um planejamento
extensivo, envolvendo planos de ordenamento do território integrados entre si, nas
escalas nacional, estaduais, regionais, metropolitanas, municipais e intermunicipais.
(BARROS, CARVALHO, MONTANDON, 2010).
Dentre outros textos do Estatuto da Cidade, o Art. 43, do Capítulo IV, trata da
questão participativa. Essa condição, além de ampliar a contribuição da sociedade
em ações não apenas compartilhadas pelos cidadãos, mas assumidas por estes,
amplia também a base de conhecimentos com a parceria efetiva de diferentes
setores

antes

alijados

do

processo

decisório.

Assim,

a

democratização

representativa das decisões no planejamento da cidade e no controle social de sua
gestão constitui, talvez, a principal novidade estabelecida pelo Estatuto da Cidade
(FREITAS et al., 2007).
Segundo (BATISTELA, 2008), o Estatuto estabelece um marco legal para
questões conflitantes em áreas urbanas brasileiras. Englobando considerações
socioeconômicas e ambientais na formulação da política urbana, não utilizados
anteriormente no sistema de planejamento e nos instrumentos de gestão do solo
urbano.
Esses instrumentos significam interferências em muitas instâncias do poder
público, ou seja, nos poderes executivo, legislativo e judiciário, nas esferas federal,
estadual e municipal e da sociedade civil. A seguir, com breve descrição, são
apresentados os instrumentos contidos no Estatuto da Cidade (ROLNIK, 2002).
• Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios
Obriga o proprietário a dar uma destinação ao seu terreno subutilizado, a fim de
evitar a formação de terrenos vazios ou ociosos, coibir a especulação imobiliária e,
consequentemente, ampliar o acesso a áreas urbanizadas e dotadas de
infraestrutura (BARROS, CARVALHO, MONTANDON, 2010).
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• IPTU progressivo no tempo
Permite que o município aumente progressivamente, ao longo dos anos, a
alíquota do IPTU para aqueles imóveis cujos proprietários não obedecerem aos
prazos fixados para o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios.
(BARROS, CARVALHO, MONTANDON, 2010).
• Desapropriação com pagamento em títulos
Regula a desapropriação para fins urbanos. O poder público municipal pode
punir o proprietário que não deu a seu imóvel a função social estabelecida no plano
diretor (BARROS, CARVALHO, MONTANDON, 2010).
• Usucapião especial de imóvel urbano
É a introdução de normas que buscam superar entraves burocráticos e
econômicos, facilitando o reconhecimento do direito de propriedade ao possuidor do
imóvel (BARROS, CARVALHO, MONTANDON, 2010).
• Direito de superfície
O objetivo é separar a propriedade dos terrenos urbanos do direito de
edificação. Dessa forma, o poder público aumenta sua capacidade de interferir sobre
os mercados imobiliários (ROLNIK, 2002).
Ainda, segundo Barros, Carvalho, Montandon (2010), o poder público mantém a
propriedade do terreno público, mas pode conceder ao morador o direito de construir
sua residência.
• Direito de preempção
Trata-se da preferência, por parte do poder público, para compra de imóveis de
seu interesse, no momento de sua venda. O objetivo é facilitar a aquisição para a
realização de projetos específicos (ROLNIK, 2002).
• Da outorga onerosa do direito de construir
É um instrumento voltado à indução do desenvolvimento urbano, permitindo, que
o poder público incentive o adensamento de determinadas áreas da cidade em
detrimento de outras. A partir de contrapartida financeira para ao poder publico, o
direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento pode ser exercido em
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determinadas áreas, dentro do limite do coeficiente máximo estabelecido (BARROS,
CARVALHO, MONTANDON, 2010).
• Operações urbanas consorciadas
Trata-se da implementação de um projeto urbano para uma determinada área da
cidade, implantado por meio de parceria entre proprietários, poder público,
investidores privados, moradores e usuários (ROLNIK, 2002).
• Transferência do direito de construir
Foi concebido de modo a permitir que os proprietários de imóveis a serem
preservados fossem compensados pelo fato de que em seus imóveis o coeficiente
ou densidade básicos estabelecidos para o território urbano não podem ser atingidos
sob pena de comprometer o objetivo da preservação de imóveis de interesse
histórico, paisagístico ou ambiental (ROLNIK, 2002).
• Estudo de impacto de vizinhança (EIV)
Algumas atividades interferem na dinâmica urbana de maneira tal que as
normas urbanísticas não são suficientes para orientação do desenvolvimento
urbano, causando impactos (por exemplo, sobrecarga na infraestrutura urbana e nos
equipamentos e serviços públicos). Para possibilitar a avaliação desses impactos, foi
instituído o estudo de impacto de vizinhança. Dando ao poder público subsídios para
decidir

sobre

a

implantação

do

empreendimento

(BARROS,

CARVALHO,

MONTANDON, 2010).
• Zonas especiais de interesse social (ZEIS)
A concepção básica do instrumento das ZEIS é incluir, no zoneamento da
cidade, uma categoria que permita, mediante um plano específico de urbanização, o
estabelecimento de um padrão urbanístico próprio para o assentamento (ROLNIK,
2002).
Esse instrumento pode ser utilizado tanto para regularização de áreas ocupadas,
quanto em áreas vazias, a fim de destiná-las para habitação de interesse social
(BARROS, CARVALHO, MONTANDON, 2010).
A implementação desses instrumentos é um desafio. Para isso, os municípios
enfrentarão uma série de obstáculos, como a fragilidade e baixa capacidade de

37
gestão das secretarias e órgãos

responsáveis,

a resistência em mudar

procedimentos de trabalho, as pressões de interesses privados, dentre outros.
Outra questão a ser superada é a visão setorialista das políticas, na maioria das
vezes, a ação do município no território permanece dividida em componentes
estanques (habitação, saneamento, transportes), que constroem processos de
planejamento e gestão de forma independente e, em grande parte dos municípios,
os planos diretores foram construídos nessa mesma lógica, de certa forma como um
plano setorial da secretaria de urbanismo ou planejamento, e não como plano de
articulação entre setores (ROLNIK, CYMBALISTA, NAKANO, 2009).
Cabe destacar que o Estatuto da Cidade não estabelece uma correlação direta
entre transformações urbanas e instrumentos. Cada município escolhe, regulamenta
e aplica os instrumentos conforme a estratégia de desenvolvimento urbano desejada
(BARROS, CARVALHO, MONTANDON, 2010).
Cymbalista, Santoro, Pollini (2006) ressaltam, ainda, que as potencialidades do
Estatuto da Cidade só resultarão em benefícios para as cidades se seus conteúdos
forem conhecidos e instrumentalizados pelo conjunto da sociedade.
i) Resolução CONAMA 303, de 20 de março de 2002
Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de áreas de preservação
permanente. Define área urbana consolidada como aquela que possui definição
legal pelo poder público, e, a existência de, no mínimo, quatro equipamentos de
infraestrutura urbana (como malha viária, canalização de águas pluviais, redes de
abastecimento de água, coleta de esgoto, de energia elétrica, densidade
demográfica superior a cinco mil habitantes por km2 , dentre outros).
Define, ainda, área de preservação permanente as áreas situadas em faixa
marginal dos cursos d’água, ao redor de nascentes, ao redor de lagos e lagoas
naturais, no topo de morros e montanhas, em encostas com declividade superior a
cem por cento ou quarenta e cinco graus, nas restingas, nos mangues (BRASIL,
2002).
j) Lei Federal n° 11.445 de 2007
Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política
federal de saneamento básico. Define saneamento básico como o conjunto de
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serviços, infraestrutura e instalações

de abastecimento de água potável,

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos, drenagem e manejo
das águas pluviais urbanas (BRASIL, 2007)
k) Constituição do Estado de São Paulo
Traz determinações específicas a respeito do desenvolvimento urbano,
destacando-se que o Estado e os Municípios assegurarão o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes; a
preservação, proteção e recuperação do meio ambiente urbano e cultural; a
restrição à utilização de áreas de riscos geológicos;
Define que a lei municipal estabelecerá em conformidade com as diretrizes do
plano diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação
do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais limitações administrativas
pertinentes. Determina quer os planos diretores, obrigatórios a todos os Municípios,
deverão considerar a totalidade de seu território municipal (SÃO PAULO, 1989).
l) Decreto Estadual n° 10.251, de 30 de agosto de 1977
Cria o Parque Estadual da Serra do Mar, com a finalidade de assegurar integral
proteção à flora, à fauna, às belezas naturais, bem como para garantir sua utilização
a objetivos educacionais, recreativos e científicos (SÃO PAULO, 1977).
m)

Resolução n° 40 de 1985 do CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo)
Tomba a área da Serra do Mar e de Paranapiacaba no Estado de São Paulo,
com seus Parques, Reservas e Áreas de Proteção Ambiental, além dos esporões,
morros isolados, ilhas e trechos de planícies litorâneas (SÃO PAULO, 1985).
n) Lei Estadual n° 7.663 de 1991
Define a Política Estadual de Recursos Hídricos, com o objetivo de assegurar
que a água, recurso natural essencial à vida, possa ser controlada e utilizada, em
padrões de qualidade satisfatórios, por seus usuários atuais e pelas gerações
futuras, em todo território do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 1991).
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4

BASE CONCEITUAL PARA O PLANEJAMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE
A fim de sistematizar as diretrizes para a elaboração do plano diretor, segue

analise do plano diretor municipal, destacando-o como instrumento de gestão e
planejamento. Ressaltam-se nessa análise as questões referentes aos processos
relacionados à ocupação urbana e meio ambiente.
4.1

Plano diretor urbano: instrumento de gestão e desenvolvimento
No Brasil, a institucionalização do planejamento urbano nas administrações

municipais se disseminou a partir da década de 70, com a missão de promover o
desenvolvimento integrado e o equilíbrio das cidades, no contexto de explosão do
processo de urbanização. A concepção de planejamento urbano então em vigor
correspondia à idealização de um projeto de cidade do futuro contendo o plano
diretor, que seria executado ano a ano até chegar-se a um produto final. Seu ponto
de partida era a definição de padrões de organização do espaço físico (ROLNIK,
2002).
O instrumento que hegemoniza a prática do planejamento nesse período é o
zoneamento, que significa a divisão do conjunto do território urbanizado (ou a ser
urbanizado) em zonas diferenciadas, para as quais são aplicados parâmetros de uso
e ocupação específicos. Essa estratégia baseia-se na ideia da definição de um
modelo de cidade ideal, traduzido em índices como taxas de ocupação, coeficientes
de aproveitamento, tamanhos mínimos de lotes. Isso significa o tratamento da
cidade como um objeto técnico (ROLNIK, 2002).
Esse modelo técnico de plano, muitas vezes, deixa de lado aspectos
econômicos e sociais importantes e relevantes que deveriam ser abordados na sua
elaboração. Nesse ponto, a cidade é vista e tratada como uma massa de
construções, equipamentos públicos e malha viária a ser moldada de acordo com
padrões estabelecidos.
Entretanto, na realidade, as cidades são um conjunto de fatores, dados e
processos que são relacionados ao meio ambiente, às condições de uso do solo,
aos condicionantes do meio e as necessidades de habitação e infraestrutura. Em
2001, com a aprovação do Estatuto da Cidade, foram definidos parâmetros para a
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elaboração dos planos diretores, relativos à obrigatoriedade, conteúdo mínimo e
alguns princípios. O Estatuto da Cidade consagrou o plano diretor não só como
instrumento de política urbana, mas como instrumento de reforma urbana
(CARVALHO e BRAGA, 2001).
Segundo Costa (2008), o plano diretor de cada cidade deverá enfocar as
peculiaridades não mais como um documento técnico, e sim como instrumento para
o processo de desenvolvimento local, baseado na compreensão integrada dos
elementos sociais, culturais, ambientais, institucionais, políticos, econômicos,
financeiros e espaciais, como condicionantes para os rumos desejados. De acordo
com Bottini (2005, p. 26, apud BATISTELA, 2008), como instrumento precípuo para
o ordenamento e gestão das cidades, por meio do plano diretor é que são
estabelecidas regras para o município, no âmbito urbano e rural, abrangendo todo o
território municipal.
A partir do Estatuto da Cidade, o planejamento urbano, a regulação urbanística
passa a ser tratada como um processo, com etapas sucessivas: a formulação de
instrumentos urbanísticos que sirvam para realizar e implementar os objetivos e
diretrizes estabelecidos pelo Plano, sua aprovação na Câmara Municipal, sua
fiscalização e revisão periódica, a partir do cotejamento entre a estratégia proposta e
os resultados alcançados. O Plano Diretor pode ser definido como um conjunto de
princípios e regras orientadoras da ação dos agentes que constroem e utilizam o
espaço urbano (ROLNIK, 2002).
Assim, mais do que um documento técnico, normalmente hermético ou genérico,
distante dos conflitos reais que caracterizam a cidade, o plano passa a significar um
espaço de debate dos cidadãos e de definição de opções (ROLNIK, 2002).
A proposta metodológico-conceitual que orienta o processo de planejamento
urbano é aquela que coloca a simultaneidade das dimensões política e técnica como
elementos constitutivos deste processo. Tal qual as faces de uma mesma moeda, a
dimensão política é a que pretende explicitar o objeto da intervenção pública,
enquanto a dimensão técnica procurará responder pela operacionalização de uma
proposta que foi politicamente definida (CARVALHO, 2002).
De forma positiva, os planos diretores têm inserido capítulos que tratam
especificamente do meio ambiente. Segundo Batistela (2007), porém, o avanço
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ambiental ainda se restringe à fase de diagnóstico, sendo as questões ambientais
tratadas de forma superficial pelas legislações municipais.
Muitos problemas ambientais urbanos, tais como, a escassez de água,
enchentes, deslizamentos, poluição do ar oriunda dos automóveis e indústrias,
poluição dos recursos hídricos, formação de ilhas de calor e inversão térmica,
poderiam ser evitados se os cientistas ambientais e os urbanistas trabalhassem
conjuntamente no planejamento e desenho integrado (ANDRADE, 2005)
Uma abordagem dos planos diretores que oriente a atuação do poder público,
levando em consideração a capacidade de suporte dos condicionantes ambientais,
ainda é praticamente inexistente. O plano deve visar o aprimoramento das relações
entre os cidadãos e a natureza, ter objetivos e metas claras e bem consolidados por
meio das diretrizes e ações propostas preocupadas com os seres humanos e a
conservação dos recursos naturais.
Com a crescente consciência da população sobre a importância do paradigma
da sustentabilidade ambiental, é urgente que o plano diretor transforme-se em um
instrumento que apoia a sustentabilidade ambiental urbana, onde a proteção
ambiental e a redução de impactos podem tornar-se elementos fundamentais,
unindo as questões ambientais e fundiárias, ou seja, integrando os aspectos
ambientais, políticos e sociais.
Dessa forma, como instrumento de gestão territorial urbana, o plano diretor é
também um instrumento de gestão ambiental urbana, talvez o principal deles,
sobretudo pelo fato de não haver uma tradição de política ambiental municipal no
Brasil (CARVALHO e BRAGA, 2001).
O documento do Ministério do Meio Ambiente intitulado “Cidades Sustentáveis”,
para formulação e implementação de políticas públicas compatíveis com os
princípios de desenvolvimento sustentável definidos na Agenda 21, estabelece
quatro estratégias de sustentabilidade urbana identificadas como prioritárias para o
desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras, duas das quais remetem
diretamente ao plano diretor (CARVALHO e BRAGA, 2001):
1. aperfeiçoar a regulação do uso e da ocupação do solo urbano e promover o
ordenamento do território, contribuindo para a melhoria das condições de vida da
população, considerando a promoção da equidade, eficiência e qualidade ambiental;
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2. promover o desenvolvimento institucional e o fortalecimento da capacidade de
planejamento e gestão democrática da cidade, incorporando no processo a
dimensão ambiental urbana e assegurando a efetiva participação da sociedade.
Atualmente, na maioria das cidades brasileiras, os planos diretores são
baseados no sistema de divisão do território por zonas, conforme ressaltam
Carvalho e Braga (2001). A forma mais tradicional na qual é formatado o plano
diretor é o zoneamento de uso e ocupação do solo, de matriz funcionalista, que
prevê uma segregação de usos – industrial, comercial e residencial - com maior ou
menor grau de flexibilidade.
O zoneamento de uso e ocupação do solo consiste no ordenamento do uso da
propriedade do solo e das edificações, bem como de sua densidade de ocupação,
nas zonas urbanas e de expansão urbana do município (CARVALHO e BRAGA,
2001).
Entretanto, dificilmente, em um plano diretor, o zoneamento e sua normatização
levam em conta as diferenças do meio físico e seus processos característicos. A
interpretação do texto do plano e sua aplicação nos projetos urbanos e
arquitetônicos deve ser o resultado almejado pelo município para seu território
urbano, considerando o meio ambiente como um todo.
De maneira geral, deve-se procurar no zoneamento um equilíbrio nas
densidades de uso do solo. Se, do ponto de vista ambiental, as baixas densidades
apresentam algumas vantagens relativas (menor impacto ambiental e maior
possibilidade de áreas verdes e de lazer), do ponto de vista socioeconômico, as
altas densidades apresentam, do mesmo modo, algumas vantagens que não podem
ser negligenciadas (principalmente a maior eficiência na alocação de infraestrutura
urbana), como exemplificado no quadro 1, a seguir (CARVALHO e BRAGA, 2001).
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Quadro 1 - As vantagens e desvantagens da baixa e da alta densidade urbana
Fonte: Acioly e Davidson (1978), p. 17

Nota-se, portanto, que os planos diretores são a principal ferramenta para o
direcionamento, crescimento e desenvolvimento urbano, pois tem meios para
acelerar ou frear o crescimento de áreas da cidade, pode limitar e delimitar a
quantidade

de

construções,

tipologia,

tamanho,

controlando

a

densidade

demográfica das áreas. De acordo com a necessidade e com as condições impostas
pelo meio, pode fornecer instrumentos limitadores, inibidores ou incentivadores do
crescimento, pode fornecer elementos facilitadores para o monitoramento de áreas
de risco, e, oferecer à população áreas destinadas a ocupação, adequadas e
dotadas de infraestrutura (principalmente para a população de menor renda).
Portanto, como instrumento de gestão das cidades, o plano diretor deve ser
elaborado levando em consideração os dados dos meios físico, biótico e antrópico,
analisando os processos e a inter-relação entre eles. A intenção do plano deve ser
direcionar o crescimento urbano de forma adequada aos condicionantes do meio e
as necessidades da sociedade, visando à melhoria da qualidade de vida das
populações. Constitui, assim, instrumento de planejamento urbano ambiental,
auxiliando nas decisões a cerca do uso e ocupação do território.
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Para monitorar o estágio da implementação dos planos diretores, o Ministério
das Cidades em convênio com o CONFEA realizou uma pesquisa no período entre
novembro de 2006 e fevereiro de 2007, junto aos municípios que estavam obrigados
a ter seus planos diretores aprovados até outubro de 2006. A coleta de dados
registrou processos realizados em 1.553 municípios (ROLNIK, CYMBALISTA,
NAKANO, 2009).
A tabela 1, a seguir, mostra a distribuição estadual dos 1.683 municípios que
tinham a obrigatoriedade de elaborar seus Planos até outubro de 2006.
A tabela 2 mostra que, até fevereiro de 2007, 44,62% dos municípios
pesquisados haviam aprovado seus respectivos planos diretores. Se forem somados
os planos já aprovados com os que, no momento da pesquisa, estavam sendo
desenvolvidos e aqueles que os tinham enviado para as Câmaras Municipais, vê-se
que 86,93% dos 1.553 municípios pesquisados elaboraram, estavam elaborando ou
revendo

esse instrumento

básico

da

política urbana municipal

(ROLNIK,

CYMBALISTA, NAKANO, 2009).
Evidentemente, em muitos casos, os processos participativos reduziram-se a
encenações burocráticas, apenas para cumprir a lei, sem investimentos significativos
por parte do governo ou da sociedade civil (ROLNIK, CYMBALISTA, NAKANO,
2009). E, consequentemente, muitos planos diretores ainda não compreendem
questões fundamentais como o estudo das características específicas de cada
município e as necessidades urbanas como um todo, representando e agregando os
interesses da população e as questões ambientais.
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Tabela 1 – Distribuição dos municípios obrigados a elaborarem seus planos diretores até
outubro de 2006
Estado / Região

Total de municípios

Acre
22
Amazonas
62
Amapá
16
Pará
143
Rondonia
52
Roraima
15
Tocantins
139
Total Norte
449
Alagoas
102
Bahia
417
Ceará
184
Maranhão
217
Paraíba
223
Pernambuco
185
Piauí
223
Rio Grande do Norte
167
Sergipe
75
Total nordeste
1793
Distritro Federal
1
Goiás
246
Mato Grosso do Sul
78
Mato Grosso
141
Total Centro-Oeste
466
Espírito Santo
78
Minas Gerais
853
Rio de Janeiro
92
São Paulo
645
Total Sudeste
1668
Paraná
399
Rio Grande do Sul
496
Santa Catarina
293
Total Sul
1188
Total Brasil
5564
Fonte: IBGE e Ministério
NAKANO, 2009)

Número de municípios Percentual
obrigados
5
22,70%
28
45,20%
3
18,80%
85
59,40%
17
32,70%
1
6,70%
10
7,20%
149
33,20%
44
43,10%
164
39,10%
88
47,80%
76
35,00%
30
13,50%
97
52,40%
29
13,00%
23
13,80%
20
26,70%
571
31,80%
1
100%
58
23,605
21
26,90%
21
14,90%
101
21,70%
32
41,00%
185
21,70%
59
64,10%
250
38,80%
526
31,50%
102
25,60%
121
24,40%
113
38,60%
336
28,30%
1683
30,20%
das Cidades, 2006 (apud ROLNIK, CYMBALISTA,
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Tabela 2 –Porcentagem de planos diretores aprovados (elaborados e revistos) e em
desenvolvimento em 2007
Estados
Regiões

e

Macro %
municípios % de municípios
pesquisados (*)
com plano diretor
aprovado após 1996
(**)

% de municípios
com plano diretor
aprovado após 1996
e
em
desenvolvimento
(**)
Acre
80,00
75,00
100,00
Amazonas
100,00
66,67
100,00
Amapá
96,43
44,44
70,37
Pará
81,18
78,26
91,30
Rondonia
100,00
47,06
94,12
Roraima
100,00
0,00
0,00
Tocantins
90,00
33,33
77,78
Total Norte
87,25
63,08
86,15
Alagoas
97,73
48,84
81,40
Bahia
99,39
36,20
70,55
Ceará
100,00
45,45
72,73
Maranhão
96,05
56,16
83,56
Paraíba
100,00
63,33
93,33
Pernambuco
98,96
33,68
93,68
Piauí
58,62
23,53
70,59
Rio Grande do Norte
82,61
31,58
84,21
Sergipe
100,00
30,00
80,00
Total nordeste
96,14
41,61
79,56
Distritro Federal
100,00
100,00
100,00
Goiás
105,36
28,81
86,44
Mato Grosso do Sul
100,00
47,62
90,48
Mato Grosso
76,19
75,00
93,75
Total Centro-Oeste
97,98
41,24
88,66
Espírito Santo
100,00
40,63
96,88
Minas Gerais
81,62
55,63
92,05
Rio de Janeiro
96,67
70,69
91,38
São Paulo
82,87
25,48
94,23
Total Sudeste
85,04
42,54
93,32
Paraná
100,00
49,50
93,07
Rio Grande do Sul
105,31
62,81
94,12
Santa Catarina
90,08
25,69
83,49
Total Sul
98,21
46,20
90,27
Total Brasil
92,39
44,62
86,93
Fonte: Ministério das Cidades e CONFEA. 2007 (apud ROLNIK, CYMBALISTA,
NAKANO, 2009)
(*) – Porcentagem sobre o total de municípios brasileiros obrigados a aprovar seus planos
diretores até outubro de 2006.
(**) – Porcentagem sobre o total de 1.553 municípios pesquisados dentre os 1.681
municípios brasileiros obrigados a ter seus planos diretores aprovados até outubro de 2006.

4.2

Requisitos básicos para o plano diretor
A obrigatoriedade da elaboração dos planos diretores para cidades que tem

população acima de 20.000 habitantes acelerou nos últimos anos o processo de
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elaboração dos mesmos. Enquanto lei municipal, os planos são aprovados e a partir
daí os municípios passam a adotá-los como regra básica para construções e
delineamento das cidades.
A Constituição Federal de 1988 torna obrigatório o plano diretor para cidades
com mais de vinte mil habitantes, e o define como instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana. O município, por meio da legislação
municipal, definirá as zonas de usos permitidos e os índices urbanísticos de
parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas
e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento.
A Constituição do Estado de São Paulo determina que a Lei municipal
estabeleça, em conformidade com as diretrizes do plano diretor, normas sobre
zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices
urbanísticos, proteção ambiental e demais limitações administrativas pertinentes. E
diz que os planos diretores, obrigatórios a todos os municípios, deverão considerar a
totalidade de seu território municipal.
O Estatuto da Cidade estabelece o plano diretor como o instrumento básico da
política de desenvolvimento e expansão urbana.
O plano diretor é a lei que orienta como a cidade deve funcionar e crescer para
atender as necessidades da população, e como deve ser o desenvolvimento das
atividades econômicas. Assim, cria as condições para preservação e conservação
ambiental, a qualidade de vida e o pleno acesso a moradia, ao trabalho, ao lazer e
aos serviços, equipamentos e infraestrutura básicos (BONDUKI, 2004 apud SOUZA,
MONTERO, LIESENBERG, 2007).
Nota-se que muitos planos diretores possuem textos semelhantes em seu
embasamento, no tocante principalmente aos fundamentos e objetivos dos mesmos.
Portanto, a diferença básica entre os mesmos está nas definições a respeito do
zoneamento e dos índices estipulados, que são os fatores diretamente ligados à
realidade de cada município.
Nesse ponto, na maioria das vezes, os planos são vistos como conjunto de
mapas e tabelas, que determinam os limites das zonas, permitindo ou restringindo
determinados usos e ocupação.
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Esse mapa definido pelo plano deve ser o resumo de estudos e compilação de
dados existentes, em conjunto com as definições da legislação específica, as
necessidades de desenvolvimento e as questões sociais (como, por exemplo,
necessidade de acesso à cidade e ao solo urbano, conflitos de interesses). Porém,
muitas vezes, o que se encontra é um plano que possui texto com fundamentos e
objetivos gerais e que tem pouca inter-relação com o meio em que está inserido.
Para que os planos diretores expressem em seu conteúdo a real situação da
cidade em questão e possam direcionar o desenvolvimento e crescimento de forma
a respeitar os limites do meio e da própria cidade já edificada, é necessário que os
dados do meio sejam analisados e inseridos no seu contexto, servindo de base para
a determinação de definições em sua elaboração.
Como exemplo de dados que devem ser considerados, cita-se: suscetibilidade a
processos de movimento de massa (erosão e escorregamento), inundação e
recalque de solo; declividade; rede hidrológica superficial e subterrânea; dados dos
ecossistemas existentes, definindo as áreas de preservação de fauna e flora; dados
relativos ao atendimento da malha urbana por infraestrutura, sistemas viários,
transportes públicos, tratamento e abastecimento de água, coleta e tratamento de
esgotos, coleta de resíduos, dentre outros.
A partir da coleta, interpretação e análise dos dados, em conjunto com as
definições da legislação, o plano tem condições de ser elaborado para atender as
necessidades de desenvolvimento, respeitando as características dos meios físicos,
bióticos e antrópicos, aproveitando as potencialidades existentes na malha urbana,
como, por exemplo, a infraestrutura já instalada.
4.3

Características do meio ambiente
O meio ambiente pode ser definido como “O conjunto de condições, leis,

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e
rege a vida em todas as suas formas” (PNMA, 1981). Ou ainda como “meio físico,
meio biológico e meio socioeconômico da área de influência (direta e indireta) do
empreendimento” (Resolução CONAMA 01/86).
Conclui-se, portanto, que o meio ambiente é formado pelos meios físico, biótico
e antrópico e as inter-relações entre os mesmos. Ainda, segundo Freitas (2001),
entende-se que meio ambiente consiste em um determinado espaço que apresenta
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um equilíbrio dinâmico entre as forças concorrentes dos meios físico, biótico e
antrópico, as quais se organizam em um sistema de relações extremamente
complexas e sensíveis às modificações de seus elementos constituintes.
Portanto, o meio ambiente é composto ao mesmo tempo por um espaço e por
um sistema de relações, que se desenvolvem nesse espaço, por meio de trocas de
energia e matéria, e cujas alterações podem desencadear reações, modificando sua
dinâmica. O homem, com suas ações e sua componente cultural, faz parte do
ambiente, sempre participando na sua dinâmica.
A partir desses conceitos, tem-se que: o meio físico é composto basicamente
dos elementos abióticos presentes no planeta; o meio biótico é definido pelo
conjunto de fauna e flora; e, por sua vez, o meio antrópico lida com aspectos
socioeconômicos, políticos e ambientais, fatores que influenciam na qualidade de
vida da população em seu patrimônio histórico, artístico e cultural, bem como em
suas relações institucionais.
Os meios acima citados são interdependentes, isto é, os dados e processos
representativos de cada um deles relacionam-se diretamente.
Os dados do meio físico podem ser exemplificados como: declividade, geologia,
geomorfologia, características geotécnicas, presença de cursos d’água, drenagens,
presença de nascentes, características do lençol freático, tipo de solo (uso
agropecuário), erosividade, presença de limite oceânico, presença de jazidas
minerais, áreas sujeitas a alagamentos permanentes / frequentes, caracterização
dos substratos terrestres e marinhos, relevo, clima, entre outros.
As características do meio biótico podem ser exemplificadas: fauna, flora
(cobertura vegetal), existência de unidades de proteção, ecossistemas terrestres e
marinhos existentes (manguezais, etc.), existência de áreas de preservação
permanente, entre outros.
As características do meio antrópico podem ser exemplificadas: uso e ocupação
do

solo,

atividades

agrícolas,

características

socioambientais,

densidade

demográfica, padrões de ocupação e construtivos, infraestrutura, legislação, rede de
transportes, equipamentos públicos, existência de instalações industriais, comerciais
e de serviços, terminais aeroviários e rodoviários, atividades econômicas,
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abastecimento de água e energia, saneamento, coleta e destinação de resíduos
sólidos, emissão de poluentes, entre outros.
Para a pesquisa em questão, serão analisados alguns desses dados, que foram
considerados muito relevantes na elaboração dos planos diretores urbanos. Essa
análise baseia-se nos processos relativos ao meio ambiente e sua relação direta
com a ocupação urbana, tendo como referência a legislação citada e a importância
da inserção das questões ambientais na elaboração do plano diretor.
4.4

Análise dos processos do meio ambiente e situações de risco
O processo de urbanização implica transformações do meio natural e, na

maioria das vezes, as inter-relações entre o meio natural e o construído têm sido
gerenciadas pelo homem com uma abordagem que privilegia as adaptações do
meio pela tecnologia, considerando a natureza como um bem infinito e passível de
autorregeneração (COSTA, 2008).
Mas, a situação atual das cidades mostra que a ação antrópica tem sobrepujado
a capacidade natural de resiliência do meio natural (biótico e abiótico), implicando
em desequilíbrio dos ecossistemas verificado por meio de impactos ambientais
negativos: enchentes, erosões, poluição, com desdobramentos econômicos e com
diminuição da qualidade de vida.
Entre os problemas urbanos, a ocupação de margens dos rios, o assoreamento
em cursos de água, o lançamento de resíduos em terrenos desocupados, a poluição
atmosférica e sonora, a ausência de saneamento básico, os problemas de excesso
de tráfego estão relacionados ao crescimento desordenado das cidades (COSTA,
2008).
Somam-se a esses problemas, a ocupação de encostas, a expansão
desordenada, habitações insalubres, impermeabilização excessiva do solo, a
redução de áreas verdes, dentre outros, representando prejuízos aos ecossistemas
urbanos.
Apesar de nos últimos anos, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), terem reduzido as taxas de crescimento populacional no país, a
urbanização brasileira tem sido marcada pela ausência de infraestrutura com
reflexos sobre o meio físico-biótico e qualidade de vida da população; tem ocorrido
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ausência de planejamento urbano que recentemente tem sido denominado de
insustentabilidade ambiental (COSTA, 2008).
Nota-se que o fato urbano, ou seja, a urbanização e o crescimento das cidades
são processos que interferem sobre o meio ambiente preexistente, implicando,
portanto, em impactos ambientais. Dessa forma, o plano diretor, em seu papel
gestor do desenvolvimento deve conciliar a capacidade do meio com a ocupação
urbana, minimizando os impactos negativos.
O entendimento dos processos, existentes ou potenciais, pode ser alcançado a
partir de estudos tratando da sua dinâmica enquanto um conjunto interativo de seus
segmentos físico e biótico, modificados pela ação antrópica. Um dos instrumentos
básicos para a análise dos processos ambientais e obtenção de subsídios para o
planejamento e gestão é a Carta Geoambiental ou Geotécnica, pois apresenta a
interação dos meios físico e biótico com o uso e ocupação do solo, permitindo a
percepção e avaliação dos processos para o estabelecimento de metas e ações de
desenvolvimento do território, sua implementação e seu monitoramento (FREITAS,
2010).
A carta oferece ao planejador condições de avaliação, para a tomada de
decisões adequadas ao desenvolvimento municipal, vinculadas ao meio ambiente
em que se insere. Pode-se considerar que qualquer atividade humana, nas suas
mais variadas formas de uso e de ocupação do solo, é modificadora do meio
ambiente, pois interfere em seus processos, correspondendo às alterações
ambientais.
Sendo assim, grande parte dos processos do meio antrópico está relacionada
com as atividades de ocupação, alterando os processos dos meios físico e biótico. É
importante, portanto, que a ocupação do solo seja implementada corretamente, com
ações, dos usuários e do Poder Público, que eliminem ou reduzam ao máximo os
impactos ambientais negativos (FREITAS, 2010).Dessa forma, são ressaltados os
processos relacionados com a ocupação urbana (causados ou acelerados pela
mesma). A análise dessas modificações é base para a definição do planejamento
urbano.
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Nesse sentido, apresentam-se no quadro 2 os principais impactos, dados e
processos do meio, relacionados com a ocupação urbana, com ênfase na questão
ambiental.
Meio

Aspectos do meio

Meio físico

Geologia
/
rochoso / solo

Impactos decorrentes da ocupação urbana

substrato

As construções feitas sem prévio conhecimento
geológico estão sujeitas a recalques, ocorrência de
trincas e fissuras, tornando-se impróprias para a
habitação. A exploração do solo e de jazidas minerais
gera poluição sonora, do ar e das águas.

Relevo

A ocupação urbana principalmente em áreas com
declividade superior a 30% deflagra a ocorrência de
processos erosivos, escorregamentos, queda de
material, podendo atingir áreas próximas ou mais
baixas. A ocupação de planícies contribui para o
aumento da frequência de inundações.

Hidrografia

A ocupação pode alterar o curso das drenagens
naturais, prejudicando o escoamento das águas das
chuvas e acelerando processos erosivos; aumento do
carregamento de resíduos e outros materiais para
lagos, rios e oceano; poluição por despejo de resíduos
(lixo e esgoto). Aumento da possibilidade de
inundações e alagamentos pela ocupação da faixa de
transbordamento do curso d’água durante o período de
cheias. Aumento na frequência de enchentes devido à
impermeabilização de grandes áreas.

Meio

Aspectos do meio

Impactos decorrentes da ocupação urbana
A supressão da vegetação pela ocupação urbana
causa diminuição da cobertura vegetal, exposição do
solo, aumento de carregamento de partículas de solo
para as drenagens (assoreamento), erosões.

Flora

Meio biótico

O desmatamento e ocupação alteram a dinâmica dos
ecossistemas (flora e fauna).

Fauna

A ocupação próxima ao habitat de animais silvestres
pode causar afugentamento da fauna, invasão de
animais nas áreas urbanas a procura de alimentos,
possibilidade de transmissão de doenças, risco de
acidentes.

Áreas de
reservas

A invasão de áreas protegidas degrada as condições
naturais de preservação / conservação das mesmas.
Essas áreas são delimitadas, geralmente, com
finalidade de proteção de espécies vegetais e animais
e podem ser utilizadas para recreação, extrativismo,
turismo e, em alguns casos, são reguladoras de
temperatura.

Continua
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Meio antrópico

Meio

Aspectos do meio

Impactos decorrentes da ocupação urbana

Rodovias e estradas

Poluição por contaminantes oriundos dos automóveis e
caminhões, alteração nas drenagens naturais,
aceleração
de
processos
de
erosão
e
escorregamentos.

Crescimento populacional

Necessidade de aumento da infraestrutura instalada:
consumo de água, energia e bens; transportes e
locomoção; geração de resíduos sólidos; geração de
esgotos. O aumento da quantidade de resíduos
contribui com a poluição de cursos d água e solos.

Obras, uso do solo

O uso urbano, com obras e movimento de terras
aumenta os processos erosivos e, em consequencia, o
assoreamento de drenagens e a inundação. Geração
de resíduos no momento da construção.

Crescimento
urbanizada

Com a urbanização, aumentam-se as áreas
impermeáveis, aumentando, consequentemente as
vazões das drenagens, o fluxo de água superficial.
Essas condições diminuem o tempo de escoamento
das águas até os cursos d água e aumentam o
volume, intensificando os processos de inundação.

da

área

Ocupação
de
áreas
inapropriadas (áreas de
risco)

Aumento da ocorrência de processos de inundação,
alagamento, assoreamento de drenagens, recalque do
solo, erosão e escorregamento. A ocupação de
encostas aumenta os riscos de erosão e
escorregamentos.

Quadro 2 - Principais impactos decorrentes da ocupação urbana nos meios
físico, biótico e antrópico
Fonte: Compilação do autor (2010)

Somando-se aos processos naturais agravados ou acelerados pela ocupação
urbana, ressalta-se a questão relacionada aos riscos geológicos presentes em
grande parte das cidades brasileiras.
Nesse contexto, no Brasil, existem diversos municípios com áreas de risco, que
foram ocupadas por população carente, resultando em assentamentos precários,
com pouca ou nenhuma infraestrutura, cuja população encontra-se vulnerável a
possibilidades de perdas ou danos, de caráter social ou econômico (IPT, 2010)
Entende-se por risco a probabilidade de ocorrer um acidente associado a um
perigo ou ameaça, que possa resultar em consequências danosas às pessoas ou
bens, e que pode ter seus efeitos reduzidos pelo gerenciamento dos agentes
públicos ou pela comunidade (CERRI, 2006).
Pode-se afirmar que áreas com declividades elevadas são mais suscetíveis à
deflagração de ocorrências relacionadas aos riscos decorrentes de movimentos

54
gravitacionais de massa, como, por exemplo, os deslizamentos. Os danos também
podem ser sentidos nas áreas de baixa declividade, visto que um desequilíbrio em
qualquer parte da encosta afeta os segmentos superior e inferior, como um efeito
dominó ou em cascata (VIEIRA e FURTADO, 2004).
Essas áreas sujeitas a riscos muitas vezes são ocupadas por assentamentos
urbanos precários, que, em decorrência de sua alta vulnerabilidade (geralmente
determinada pela forma ou localização inadequada da ocupação, pela ausência de
infraestrutura urbana, de serviços básicos e pela degradação do ambiente) são
associadas frequentemente a riscos geológico-geotécnicos.
Essas situações de risco estão, geralmente, vinculadas a processos de
instabilização de taludes (escorregamentos e processos correlatos) em encostas e
margens de córregos, que podem afetar a segurança de moradias implantadas nos
municípios (CERRI, 2006).
Nota-se, portanto, que o processo de geração dos riscos associados a
processos naturais ou antrópicos é sempre um processo social ou ambiental urbano
(NOGUEIRA, 2002, apud CERRI, NOGUEIRA, 2006).
Destacam-se,

nesse

contexto,

as

ocorrências

de

escorregamentos

e

solapamentos, que podem movimentar, além de rochas, solo e vegetação, depósitos
artificiais (lixo, aterros, entulhos) ou materiais mistos, caracterizando processos
geológicos, geomórficos ou geotécnicos (CERRI, 2006).
Conclui-se, portanto, que os processos naturais são caracterizados pelos seus
condicionantes e por estarem submetidos às atividades humanas; sendo, assim, a
apropriação dos territórios necessita de um conjunto restritivo de normas,
recomendações técnicas e legislação (MONTARDO, GASS, 2008).
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5. DIRETRIZES BÁSICAS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR
Considerando os dados apresentados, levando em conta o processo acelerado
de urbanização brasileira, e as consequências da falta de planejamento e gestão
das cidades, os processos relacionados à ocupação urbana e o meio ambiente, a
legislação vigente, os instrumentos e diretrizes do Estatuto da Cidade, a
necessidade de superação dos conflitos de interesses, do acesso à cidade, da
busca da melhoria da qualidade de vida da população urbana, e, entendendo, neste
processo urbano e político, o plano diretor como instrumento gestor das cidades e
promotor de política urbana e ambiental, são relacionadas abaixo as diretrizes para
a elaboração dos planos diretores municipais.
Levando em conta os dados apresentados estabeleceram-se, no quadro 3, os
aspectos básicos a serem considerados na elaboração do plano diretor, com ênfase
na dinâmica de crescimento e na realidade ambiental do município.
Diretrizes

Comentários

Conhecimento do meio
ambiente em que o
município está inserido,
suas
dinâmicas
e
processos

Esse conhecimento está atrelado à leitura da cidade real,
envolvendo os dados e processos ambientais. Esses processos
estão exemplificados na tabela 3 e devem ser aplicados à
realidade ambiental do local onde o município está inserido.
Deve servir de base para a formulação de hipóteses realistas
sobre as opções de desenvolvimento e modelos de
urbanização.

Envolvimento de equipe
multidisciplinar
e
elaboração de mapas e
cartas

A participação de equipes multidisciplinares promove
diversidade de conhecimento, aumentando as chances do plano
ser abranger todos os aspectos relevantes e conter
alinhamentos entre as disciplinas e problemas. Para tanto, é
fundamental o desenvolvimento de cartas geotécnicas e mapas
adequados à região de estudo, contendo dados atualizados.

Entendimento da cidade
de forma integrada

Os reflexos da ocupação e uso de determinada área estão
diretamente ligados às outras áreas da cidade. Deve-se,
portanto, estabelecer essa relação de dependência, suas
consequências e necessidades.

Respeito
vigente

Como apresentado, a legislação ambiental preocupa-se com as
questões relativas à ocupação em áreas de risco e em áreas de
preservação, e traz princípios relativos à condução das
discussões e elaboração dos planos diretores. Esses princípios,
além de ser respeitados enquanto respeito às leis, devem ser
entendidos, aplicados a realidade municipal e, principalmente,
implementados.
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Entendimento e utilização
do Estatuto da Cidade

Ressaltado no decorrer deste texto como a principal legislação
referente ao planejamento das cidades, deve-se inserir e
promover a implementação dos instrumentos do estatuto,
relacionando-os com a realidade e as necessidades especificas
de cada município.

Ter
como
um
dos
princípios o acesso de
toda a população à
cidade e à infraestrutura
urbana

O acesso à cidade e à infraestrutura é entendido como o
conjunto da cidade e dos direitos dos cidadãos e a com
consequente melhora na qualidade de vida. Portanto, devem
ser traçados projetos visando à inserção de áreas urbanas de
uso comum, tanto relativas a serviços necessários à
comunidade, quanto relativas a atividades de lazer e recreação.

Mapeamento
e
monitoramento de áreas
de risco e de áreas
inapropriadas
para
a
ocupação urbana

A ocupação urbana, principalmente os assentamentos
precários, frequentemente avançam em áreas sujeitas a riscos
geológicos ou geotécnicos. Essas áreas devem ser mapeadas e
inseridas no plano diretor, a fim de impedir sua ocupação e
possibilitar a inclusão de projetos que visem à remoção da
população, se, já instalada nas mesmas. O mesmo deve-se
repetir para as demais áreas inapropriadas para a ocupação
(áreas inundáveis, contaminadas, mangues, dentre outras).

Busca da melhoria das
condições habitacionais.

Devem ser previstos e implantados programas destinados à
desocupação e deslocamento de população de áreas de risco
ou ambientalmente frágeis. Para tanto, devem ser estabelecidas
diretrizes para o assentamento da população em áreas
adequadas, com fiscalização, monitoramento e trabalho em
conjunto das secretarias da prefeitura.

Simulação
do
adensamento e modelo
de
desenvolvimento
proposto pelo plano

O aumento do número de habitantes pressupõe o aumento da
infraestrutura instalada; das demandas de água, energia e bens;
dos serviços de coleta e tratamento de esgotos e resíduos; do
trafego de automóveis e veículos de carga; da necessidade de
transporte público; dentre outros, gerando a necessidade de
medidas
estruturais
preventivas,
alinhadas
com
o
desenvolvimento e crescimento propostos. Identificar áreas da
cidade com capacidade de suporte de crescimento e aquelas
ambientalmente frágeis ou sujeitas a riscos, a fim de direcionar
e monitorar a expansão da cidade. Incentivar o adensamento
nas áreas já dotadas de infraestrutura, aliviando a pressão de
crescimento horizontal em áreas distantes.

Identificar áreas e/ou
vetores de crescimento

É fundamental a identificação de áreas e vetores de
crescimento, qualificando-as quanto à tendência de
desenvolvimento (social, comercial, industrial, dentre outras), a
fim de prever infraestrutura necessária, gerenciar o crescimento
de forma ordenada, e, preservar áreas com risco de ocupação
ou ambientalmente relevantes.

Identificar as áreas de
preservação/conservação
que estão contidas na
legislação e aquelas que
sejam
de
interesse
municipal.

Essas áreas devem ser inseridas no plano diretor, e, devem ser
alvos de elaboração de programas específicos para o uso,
preferencialmente contendo diretrizes que determinem sua
conservação com a participação da população. Identificar áreas
para a futura expansão da cidade, provendo as mesmas de
infraestrutura e plano para ocupação, monitorar o crescimento
urbano

Continua
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Participação popular

A participação popular deve ocorrer na construção do plano
diretor e na sua implementação. Além das contribuições na
construção do plano, o mesmo tem maiores chances de êxito
quando conta com o apoio e entendimento da população.

Estabelecimento
de
diretrizes
para
a
implantação
e
envolvimento de todas as
esferas do Poder Público

O plano precisa ser executado, para tanto, deve conter
diretrizes e meios para que seja implementado em todos os
seus aspectos. Deve ser visto como um instrumento de
planejamento por todas as secretarias da prefeitura e, como tal,
consultado, servindo de base para a gestão municipal.

Conter
previsão
revisões periódicas

As revisões periódicas são fundamentais, uma vez que a cidade
deve ser entendida como um organismo vivo, capaz de ter suas
necessidades e processos alterados rapidamente. O estudo
constante dessas modificações e a adequação do plano às
mesmas são primordiais, já que, dessa forma, os problemas
urbanos tem mais chances de serem previstos e corrigidos
rapidamente, e não apenas remediados, evitando um efeito
“bola de neve”.

de

Englobar todo o território
municipal (área urbana e
rural)

O plano deve englobar as áreas urbana e rural, entendendo que
as mesmas são relacionadas e interdependentes. Todo o
território municipal deve conter planos e projetos referentes à
habitação, saneamento, sistema viário e transportes.

Quadro 3 - Diretrizes básicas para a elaboração de plano diretor urbano
Fonte: Compilação do autor (2011)
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6

APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES BÁSICAS PARA A ELABORAÇÃO DO
PLANO DIRETOR NO MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA, SP
Como citado, os planos diretores urbanos são instrumentos fundamentais para o

desenvolvimento urbano, devendo conter em seu texto a análise das condições e
dos dados específicos do município, sua realidade ambiental e urbana, as questões
sociais e a legislação ambiental e urbana.
A pesquisa em questão analisa um plano diretor existente, a fim de exemplificar
as inter-relações que devem existir com o meio ambiente.
Para esta análise, foi escolhido o plano diretor urbano da cidade de
Caraguatatuba, por ser uma cidade em desenvolvimento, com condicionantes
ambientais

muito

presentes,

e

apresentar

em

sua

constituição

questões

semelhantes às encontradas em outras cidades brasileiras, como a ocupação de
áreas inapropriadas, desrespeito aos condicionantes ambientais, aumento da
densidade populacional, dentre outros.
Segundo a Folha de São Paulo (2011), atualmente, o litoral norte paulista é foco
de desrespeito às leis de uso e ocupação do solo, por um lado, pela existência de
esquemas de corrupção com a finalidade de liberar construções acima do permitido
em condomínios de luxo, e, por outro, pelo surgimento de barracos em pontos onde
as construções estavam paralisadas pelo município ou em áreas de preservação.
A situação se agrava tendo em vista o crescimento projetado para a região na
próxima década. Com a exploração do pré-sal, a população de cerca de 1,75 milhão
de habitantes deve crescer 25% até 2020, enquanto que a previsão de crescimento
para o Estado é de 9%. Esse novo contingente deve agravar ainda mais as
deficiências urbanísticas do litoral.
6.1

O município de Caraguatatuba
Localizado entre a Serra do Mar e o oceano Atlântico, o município de

Caraguatatuba ocupa a região central do litoral norte do Estado de São Paulo, como
apresentado na figura 3. Limita-se pelos municípios de Ubatuba a nordeste, São
Sebastião a sul, Natividade da Serra a norte, Paraibuna a nordeste e o oceano
Atlântico a sudeste.
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Faz parte do núcleo Caraguatatuba que passou a integrar, em agosto de 1977, o
Parque Estadual da Serra do Mar. Esse núcleo integra a rede de Unidades de
Conservação, administrada pela Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo por
meio do Instituto Florestal. Com uma área de abrangência de aproximadamente
88.000 hectares, o núcleo se tornou um marco na história da preservação da Mata
Atlântica na região (PREFEITURA, 2009).

Figura 3.- Localização do município de Caraguatatuba no Estado de São Paulo
Fonte: Wikimedia (2006)

Por cumprir determinados pré-requisitos definidos por lei, Caraguatatuba é um
dos quinze municípios paulistas considerados estâncias balneárias pelo Estado de
São Paulo. Dessa forma, o município recebe uma verba estadual maior para a
promoção do turismo regional.
6.2

História da cidade
A origem do povoado remonta aos anos de 1653 e 1654, e consta que, em 3 de

janeiro de 1655, foi feita a doação de uma sesmaria situada na Vila de Santo
Antônio de Caraguatatuba, época em que João Blau era Capitão Governador da
Capitania de Nossa Senhora de Itanhaém (SEADE, 2008).
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Um forte surto de varíola, em 1693, vitimou parte da população da região,
obrigando os demais a se dirigirem para as cidades de Ubatuba e São Sebastião.
Por causa da epidemia, o pequeno vilarejo ficou deserto, restando apenas a igreja.
Com o passar do tempo foi sendo novamente povoado.
O crescimento do número de habitantes em meados do século XVIII despertou o
interesse do capitão geral da capitania de São Paulo, D. Luiz Antônio de Souza
Botelho Mourão Morgado de Mateus. Em 27 de outubro de 1770, foi fundado o
povoado de Santo Antônio de Caraguatatuba, sendo parte do nome retirado da
igreja já existente, construída sob a invocação de Santo Antônio.
Nesse mesmo ano, o Governador da Capitania de São Paulo determinou ao
comandante do destacamento da Vila de São Sebastião que juntasse os moradores
para realizar o arruamento do povoado, a construção da Cadeia, da Casa de
Câmara e dos demais edifícios públicos necessários para seu desenvolvimento
(SEADE, 2008).
Em 1805, uma estrada foi aberta ligando Caraguatatuba, Paraibuna e São
Sebastião, responsável pela comunicação dos tropeiros que subiam e desciam a
serra com as tropas de muares (PREFEITURA, 2009).
O povoado se desenvolveu comercializando os produtos do litoral com a região
das minas e do Porto do Rio de Janeiro. Mas a criação do Édito de Lorena, que
proibia o comércio das vilas do Litoral Norte com o Porto do Rio de Janeiro, trouxe
grande estagnação para a região. A Vila de Caraguatatuba só voltou a crescer em
1808, com o fim do Édito e a abertura dos portos brasileiros.
De acordo com SEADE (2008), o desenvolvimento foi favorecido também pelo
fato de ser passagem obrigatória no escoamento do café do Vale do Paraíba para os
portos exportadores O Presidente da província de São Paulo, Manuel da Fonseca
Lima e Silva sanciona a lei nº 18, de 16 de março de 1847, elevando-a a condição
de “Freguesia”.
Torna-se vila pela lei nº 30, de 20 de abril de 1857, sancionada pelo Vicepresidente da província de São Paulo, Antônio Roberto D'
Almeida, com a
designação de Caraguatatuba, cujo significado é “enseada com altos e baixos”. A
partir deste momento, obteve sua emancipação político–administrativa, deixando de
pertencer a São Sebastião.
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Em 1947, é reconhecida como Estância Balneária pela lei nº 38, de 30 de
novembro de 1947 e sua Comarca instalada em 26 de setembro de 1965.
6.3

Evolução urbana
Após ter passado por um período de desenvolvimento no início do século XX,

Caraguatatuba, como todo o litoral norte paulista, estava economicamente
estagnada, sendo o comércio realizado muitas vezes à base de troca. A Vila de
Caraguá, em 1910, possuía apenas uma praça, duas ruas e um beco. Com o
crescimento populacional, novas estradas e bairros surgiram. A maior parte de seus
habitantes ocupava a zona rural em agrupamentos de pescadores distribuídos pelas
praias.
O litoral norte de São Paulo não possuía estradas de rodagem até 1930, sendo
que a ligação entre as cidades litorâneas e o planalto era constituída por caminhos
estreitos e precários. Para se deslocarem para outras regiões, os habitantes de
Caraguatatuba utilizavam as vias marítimas, com embarcações à vela, enviando sua
produção para a cidade de Santos e trazendo mercadorias que a população da vila
necessitava (PREFEITURA, 2009).
Com a construção da Fazenda dos Ingleses, em 1927, que abrigava famílias de
estrangeiros em uma área de 4.020 alqueires (uma das três maiores do gênero na
América do Sul), uma mudança no quadro geral da situação de Caraguatatuba é
iniciada. Com uma via férrea interna com extensão de aproximadamente 120
quilômetros, transportava frutas para o porto, no rio Juqueriquerê, onde havia um
cais de 100 metros. Na chegada ao cais, os produtos, principalmente bananas, eram
carregados para os navios atracados no canal de São Sebastião e seguiam para
Londres.
As principais mudanças causadas, direta ou indiretamente, pela instalação da
Fazenda na região foram: aumento representativo da atividade artesanal comercial,
aumento significativo da população do município, especialização da mão de obra na
agricultura, expansão dos meios de comunicação, melhoria do comércio dentro e
fora da região, aumento da Receita Pública Municipal, Estadual e Federal
(PREFEITURA, 2009).
Em 1938, começam as ligações rodoviárias entre o Vale do Paraíba e o Litoral
Norte, facilitando a chegada de turistas à região. Na década de 50, há um aumento
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no número de visitantes e o turismo começa a se desenvolver, contribuindo para o
crescimento econômico e populacional acelerado da cidade. A abertura ao tráfego
da rodovia ligando São Sebastião-Caraguatatuba-Ubatuba ocorre em 1955.
Com os escorregamentos ocorridos em 1967, metade da Fazenda dos Ingleses
ficou debaixo da lama, paralisando suas atividades. A retomada só ocorreu na
década de 90, quando um projeto pecuário foi instalado no local.
Na década de 1980, as regiões de núcleos de pescadores foram ocupadas e
substituídas por novas construções. A partir da década de 1990, o crescimento
populacional e habitacional provoca a ocupação desordenada de áreas ribeirinhas,
encostas e morros, sendo o objetivo desta expansão o atendimento à população
temporária.
6.4

Características regionais dos meios físico e biótico
As formas de relevo que se destacam na região de Caraguatatuba são as

escarpas da Serra do Mar, as áreas de Planalto e a Planície Litorânea
(MARCELINO, 2004).
A enseada apresenta áreas de relevo bastante acidentado e uma grande
planície litorânea. Na planície são encontrados trechos de floresta de restinga e
manchas de manguezais, principalmente nas desembocaduras dos rios Lagoa,
Juqueriquere (maior rio navegável do Litoral Norte) e Mococa. A região ainda possui
os rios Guaxinduba, Santo Antonio, Pau D’Álho, Canivetal e Massaguaçu.
Segundo Marcelino (2004), a área de serra é caracterizada pela floresta
ombrofila, rica em biodiversidade e espécies endêmicas e as planícies litorâneas são
dominadas por formações de restingas e manguezais. As praias da região são
caracterizadas por vegetação de restinga ou floresta ombrofila sobre os costões.
Na região, a Planície Costeira é formada pela planície marinha e flúvio-marinha.
Essa planície é originada por processos litorâneos, com a ação construtiva de rios e
do mar, formando superfícies aplainadas por agradação. A ação fluvial, que forma
depósitos aluviais, constitui uma das principais características dessa superfície, visto
que a ação marinha limita-se a orla marítima atual. Essas áreas são praticamente
planas, com baixa densidade de drenagem e pequenas altitudes (SMA apud
MARCELINO, 2004)
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Os terraços aluviais são as áreas da planície costeira que possuem problemas
mais sérios quanto a sua utilização, pois apresentam alta suscetibilidade às
inundações, recalques excessivos e diferenciais, assoreamento e erosão fluvial
(SMA apud MARCELINO, 2004). Na região, grande parte desta planície é ocupada
por área urbana e pastagem, apresentando alguns fragmentos de vegetação,
restinga, mangue alterado, etc.
Em Caraguatatuba, os maiores índices pluviométricos são encontrados nas
altitudes mais elevadas das encostas. Dentre os períodos sazonais, o verão é o que
concentra o maior volume de precipitação pluviométrica, tendo janeiro como o mês
mais chuvoso (SMA apud MARCELINO, 2004).
Segundo

Monteiro

apud

Marcelino (2004),

o clima do

município de

Caraguatatuba é controlado principalmente pelas massas tropicais e equatoriais.
Além disso, a região também é influenciada constantemente pelos sistemas frontais
vindos do sul, que ocasionam instabilidades e provocam chuvas. Esse trecho do
litoral paulista está sujeito a menor participação das massas polares, e, por isso,
sofre menor influência das baixas temperaturas, se comparado aos setores central e
meridional desse litoral.
Nessa região, o solo típico encontrado é do tipo Latossolo Vermelho e Amarelo,
que se caracteriza pela homogeneidade e textura arenosa média quartzosa,
principalmente nas áreas de relevo suave. Em 2000, um estudo do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) classificou esses terrenos
como de alta suscetibilidade à erosão por sulcos, ravinas e voçorocas. Esses
processos erosivos ocorrem mais por causa da utilização intensa do solo, como
expansão urbana e obras viárias, do que pelo desmatamento propriamente dito
(SMA apud MARCELINO, 2004).
6.5

Dados socioeconômicos
Considerada uma região urbana em desenvolvimento com uma população de

quase cem mil habitantes, Caraguatatuba é o maior município do litoral norte
paulista. Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2000), o
índice de desenvolvimento humano (IDH) no município de Caraguatatuba, em 2000,
era de 0,802. Esse valor permite que a região seja considerada de alto
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desenvolvimento humano (IDH maior que 0,8). O IDH é baseado em critérios como
educação, longevidade e renda da população local (ver tabela 3).
Em 2003, o abastecimento de água no município era realizado em 90% dos
domicílios urbanos e a coleta de lixo e tratamento de esgoto sanitário eram
realizados em todos os domicílios (SEADE, 2008).
Tabela 3 – Dados do município de Caraguatatuba
Variável
Área Territorial (km2)
Densidade demográfica (Habitantes / km2)
Taxa de urbanização - Grau de
urbanização (%)
População
População urbana
População rural
Crescimento da População - Taxa
Geométrica (% a.a.)
Envelhecimento da população – Índice de
Envelhecimento (%)

Caraguatatuba
483,95
191,14
95,95

Estado SP
248.209,43
169,76
93,76

92.504
88.755
3.749
1,64

42.136.277
39.506.867
2.629.410
1,32

40,97

48,56

Fonte: SEADE (2010)

Caraguatatuba é caracterizada por atividades como pesca, turismo, e
principalmente especulação imobiliária. De acordo com relatório da prefeitura
municipal, para atender a demanda da população temporária nos períodos de verão,
a especulação imobiliária é a atividade socioeconômica mais significativa na cidade,
deslocando a comunidade local para as periferias, aumentando a exploração dos
espaços e o crescimento desordenado dos bairros (PREFEITURA, 2009).
A fotografia 1 mostra imagem parcial da cidade de Caraguatatuba, vista do
Morro de Santo Antônio.

Fotografia 1 - Vista da cidade de Caraguatatuba desde o Morro de Santo Antônio
Fonte: O autor
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6.6

Plano diretor de Caraguatatuba
O atual plano diretor da cidade de Caraguatatuba é representado pela lei 200 de

22 de junho de 1992. Para o estudo de caso feito por essa dissertação, entretanto,
será analisado o projeto de lei de 2007, que deverá passar por processo de
aprovaçao na Camara Municipal, visando trabalhar com dados e informaçoes mais
atuais. Em seu primeiro artigo, o projeto de lei define: Esta lei institui o Plano Diretor
do Município da Estância Balneária de Caraguatatuba, como instrumento global e
estratégico da política de desenvolvimento urbano, determinante para todos os
agentes públicos e privados que atuam no Município.
Segundo seu texto introdutório, esse projeto de lei é fruto de um processo
democrático de discussão e construção, que está de acordo com os ditames do
Estatuto da Cidade, além de outras legislações. Contempla, para os próximos dez
anos, as diretrizes, objetivos e metas de uma política de desenvolvimento urbano, de
forma a garantir, entre outros objetivos a função social da propriedade, bem como
atender as necessidades da população (PREFEITURA, 2010).
O texto do plano diretor de Caraguatatuba, a exemplo da maioria dos planos
diretores municipais brasileiros, apresenta considerações e diretrizes genéricas em
relação às principais questões urbanas e ambientais, porém, na maioria dos casos,
ainda é incipiente a relação entre o texto e a realidade municipal. No caso do plano
diretor de Caraguatatuba, citam-se, a seguir, alguns trechos referentes a essas
considerações

ambientais

e

destacam-se

as

partes

do

texto

referentes

especificamente às categorias de uso do solo e seus respectivos índices
urbanísticos.
No capitulo II, que trata das políticas urbanas do município, destaca-se o Art. 7,
que trata da política urbana, e pretende ordenar o desenvolvimento das funções
sociais da cidade e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado e
diversificado de seu território, por meio dos itens:
•

racionalização do uso da infraestrutura instalada, inclusive sistema

viário e transportes, evitando sua sobrecarga ou ociosidade e completando sua rede
básica;
•

garantia de planejamento para desenvolvimento da cidade, da

distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município de
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modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos
negativos sobre o meio ambiente, tais como, o uso excessivo e inadequado do solo
em relação à infraestrutura urbana e áreas de preservação ambiental e a excessiva
impermeabilização do solo;
Em seu Art. 8o, determina a política urbana, ressalta-se a preocupação com o
direito à moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte e
serviços públicos, trabalho e lazer.
O texto cita que o planejamento do desenvolvimento da cidade, da distribuição
espacial da população e das atividades econômicas do município deve ser feito de
modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos
negativos sobre o meio ambiente;
No caso da política ambiental, são citadas como estratégias o controle e
adequação do uso e a ocupação de fundos de vale, áreas sujeitas à inundação,
corpos d’água e seus entornos, áreas de alta declividade, topos de morro, costões
rochosos, praias e ocupações irregulares.
No tocante ao parcelamento do solo, o plano segue os parâmetros definidos na
legislação citada anteriormente, isto é, não permite o parcelamento do solo em
terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas às providencias para
assegurar o escoamento das águas; em terrenos que tenham sido aterrados com
material nocivo a saúde pública, sem que sejam previamente saneados; em terrenos
com declividade igual ou superior a trinta por cento (30%), salvo se atendidas
exigências especificas dos órgãos competente; em terrenos onde as condições
geológicas não aconselham a edificação; em áreas de preservação permanente ou
naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis.
Considera de preservação permanente as florestas e demais formas de
vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água em faixa
marginal cuja largura varia de 30 (trinta) metros a 200 (duzentos) metros de largura
(dependendo da largura do curso d’água); ao redor das lagoas, lagos ou
reservatórios d’água; nas nascentes, no topo de morros, montes, montanhas e
serras; nas encostas ou partes destas com declividade superior a 45º; nas restingas.
Porém, apesar das considerações ambientais citadas, o plano não apresenta
mapas identificando as áreas sujeitas a inundações, as áreas com declividades
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acentuadas, as áreas de riscos ou quaisquer outras áreas inapropriadas a ocupação
urbana, o que dificulta a implementação do plano.
Como citado anteriormente, os planos dividem o território em zonas para o uso e
ocupação, no caso de Caraguatatuba, são:
ZL – Zona de logística;
ZCH – Zona Comercial Horizontal;
ZCV – Zona Comercial Vertical;
ZRH – Zona Residencial Horizontal;
ZRV – Zona Residencial Vertical;
ZMH – Zona Mista Horizontal;
ZMV – Zona Mista Vertical;
ZOMH – Zona de Orla Mista Horizontal;
ZOMV – Zona de Orla Mista Vertical;
ZOR – Zona de Orla Residencial;
ZOE – Zona de Orla Especial;
ZEIS – Zona Especial de Interesse Social;
ZE – Zona Especial;
ZRS – Zona Residencial e Serviços;
ZP – Zona Turística Especial;
ZA – Zona Agropecuária;
ZPP – Zona de Preservação Permanente;
ZEIS – 1 - Zona Especial de Interesse Social – Gerenciamento Especial;
ZMC – Zona Mista Central.

O quadro 4, a seguir, traz a relação de zonas estipuladas pelo plano e a
categoria de uso permitida em cada uma delas. Dessa forma, o interessado em
construir, deve ler o mapa onde estão delimitados os limites de cada zona, encontrar
a localização de seu terreno e, a partir daí, verificar os usos permitidos.
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Zonas de usos
ZL

Categorias de usos permitidos
I1 – I2

ZCH

RU1.1- RU1.3-RU1.4 RU2.1aoRU2.3-RU3ao RMH7-M1-C2.1-C2.2-S-T1aoT3T5

ZCV

RU1.1-RU1.3-RU1.4-RU2.1aoRU2.3-RU3aoRMV11-M1aoM4-C1-C2.1-C2.2-S
T1aoT3-T5

ZRH

RU1.3-RU2.1-ao RU2.3 – RU3 ao RMH7- T1-

ZRV

RU1.1-RU1.3-RU1.4-RU2.1ao RU2.3-RU3aoRMV11- S2 –S3- T1 –T2

ZMH

RU1.1-RU1.3-RU1.4-RU2.1ao RU2.3-RU3aoRMH7-M1-C1-S1 aoS3-T1-T5

ZMV

RU1.1-RU1.3-RU1.4-RU2.1aoRU2.3-RU3aoRMV11-M1aoM4-C1-C2.1S1aoS3-T1aoT3-T5

ZOMH

RU1.1-RU1.3-RU2.1-aoRU2.3-RU3aoRU4-RMH6-RMH7-M1-C1-C2.1S1aoS3-L1-T1

ZOMV

RU1.1-RU1.3-RU2.1aoRU2.3-RU3aoRU4-RMH6aoRMV9-M1-M2-C1-C2.1S1aoS3-L1-L2-T1aoT3-T5

ZOR

RU13 - RU2.3 - RU3- RU4-RMH6-RMH7

ZOE

T3-L1 – RU3 – RU4 - RMH7

ZEIS

RU1.1aoRMV11-M1-M4-C1-S1aoS3-T1aoT3-T5

ZE

RU2.2-RU2.3-RU3-RU4-T2-T3-T4-L1

ZRS

RU1.3 -RU1.4 - RU2.2 - RU2.3 - RU3 aoRMV11-S2-S3-T1- T2- T3

ZTE

T3-L1- RU3 - RU4 - RU6 – RU7

ZA

RU3 - RU4 - RMH6 – RMH7 - T3 - T4 - L1 - PA

ZPP

Áreas de preservação e recuperação ambiental

ZEIS-1
ZMC

Processo de congelamento e regularização especial
RU1.1-RU1.3-RU2.1aoRU2.3-RU3aoRMV9-M1-M2 - M4-C1-C2.1-S-T1aoT3T5- L1

Quadro 4 – Plano diretor urbano de Caraguatatuba – categorias de usos permitidos
Fonte: Prefeitura de Caraguatatuba (2010)
Obs.: O significado das siglas das categorias de usos encontra-se no quadro 5.

Após a identificação da zona e dos usos permitidos, é possível verificar os
índices e taxas estipulados para cada categoria de uso no quadro 5, a seguir.
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UNIFAMILIAR
Categoria de Uso

Recuos (m)
T.O% C.A% Frente
máximo mín. minima Frente Fundo Lateral

Lote
mínimo
(m²)

máximo

R U1.1 Residencial

250

Ter.+1 Pav.

50

1

10

5

3

1,5

R U1.2 Res. Gemin. social

250

Ter.+1 Pav.

50

1

10

5

3

1,5

R U1.3 Residencial

250

Ter.+1 Pav.

50

1

10

5

3

1,5

R U1.4 Res. Geminado

300

Ter.+1 Pav.

50

1

15

5

4

2,5

R U2.1 Residencial

600

Ter.+1 Pav.

50

1

15

6

4

1,5

R U2.2 Residencial

1000

Ter.+1 Pav.

50

0,8

20

7

5

2

R U2.3 Residencial

1500

Ter.+1 Pav..

50

0,6

25

8

6

2,5

Sigla

Discriminação

Nº pav.

RU 3

Residencial

5000

Ter.+1 Pav.

20

0,4

50

8

6

2,5

R U4

Residencial

5000

Ter.+1 Pav.

10

0,2

50

8

6

2,5

MULTIFAMILIAR
Categoria de Uso

Recuos (m)
T.O% C.A% Frente
máximo mín. minima Frente Fundo Lateral

Lote
mínimo
(m²)

máximo

RMH 5 Cond. Horizontal

700

Ter.+1 Pav.

50

1

20

5

3

2

R MH6 Cond. Horizontal

5000

Ter.+1 Pav.

20

0,4

50

8

6

2,5

R MH7 Cond. Horizontal

5000

Ter.+1 Pav.

10

0,2

50

8

6

2,5

R MV8 Cond. Vertical

700

Ter.+ 3 Pav.

50

2

20

6

4

4

R MV9 Cond. Vertical

1000

Ter.+6 Pav.

40

2,5

20

7

5*

5*

R MV10 Cond. Vertical

1000

Ter.+9 Pav.

35

2,5

30

7

6,5*

6,5*

R MV11 Cond. Vertical

2000

Ter.+11 Pav.

30

2,5

40

7

7,5*

7,5*

Sigla

Discriminação

Nº pav.

MISTO: RESIDENCIAL E COMÉRCIO/SERVIÇO – M
Categoria de Uso

Recuos (m)
T.O% C.A% Frente
máximo mín. minima Frente Fundo Lateral

Sigla

Discriminação

Lote
mínimo
(m²)

M1

Comercial e Resid.

250

Ter.+1 Pav.

50

2

10

5

3

1,5

M2

Comercial e Resid.

700

Ter.+3 Pav.

50

2

20

6

3*

3*

M3

Comercial e Resid.

1000

Ter.+9 Pav.

50

2,5

20

6

3*

3*

M4

Comercial e
Serviços

1000 Observar zona

Continua

Nº pav.
máximo
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COMERCIAL E SERVIÇOS
Categoria de Uso
Sigla

Discriminação

Lote
mínimo
(m²)

Nº pav.
máximo

Recuos (m)
T.O% C.A% Frente
máximo mín. minima Frente Fundo Lateral

Pequeno
porte/atacadista

C1

Comercial varejista
C 1.1 local

250

Comercial varejista
C 1.2 ocasional

250

Comércio de
C 1.3 Turismo

250

Ter.+1 Pav.
Ter.+1 Pav.
Ter.+1 Pav.

80

1,5

10

2

2

1,5

80

1,5

10

2

2

1,5

80

1,5

10

2

2

1,5

60

1,5

15

6

3

3

60

1,5

15

6

3

3

Grande porte
atacadista

C2
C 2.1

Comercial Varejista

600

Comércio de
C 2.2 Produtos Perigosos

600

Ter.+1 Pav.
Ter.+1 Pav.

S1

Âmbito local

250

Ter.+1 Pav.

50

1

10

5

3

1,5

S2

Diversificados

250

Ter.+1 Pav.

50

1

10

5

3

1,5

S3

Estacionamento

250

Ter.+1 Pav.

50

1

15

5

1,5

1,5

ATIVIDADES TURÍSTICAS E SERVIÇOS ESPECIAIS
Categoria de Uso
Sigla Discriminação

Lote
mínimo
(m²)

máximo
Ter.+2 Pav.

Nº pav.

T1

Pousadas, hotéis e
apart-hotéis

700

T2

Pousadas, hotéis e
apart-hotéis

1000 Obedecer zona

T3

Pousadas, hotéis e
apart-hotéis,Resort
e Colônias
5000

T4

Campings

2000 Obedecer zona

T5

Uso Institucional e
serviços especiais

1000 Obedecer zona

Ter.+1 Pav.

Recuos (m)
T.O% C.A% Frente
máximo mín. minima Frente Fundo Lateral
50

1,5

20

6

3

3

40

2,5

20

7

5*

5*

50

7

5*

5*

20

20
50

2,5

20

USO DE LAZER
Categoria de Uso
Sigla

Continua

Discriminação

Lote
mínimo
(m²)

Nº pav.
máximo

Recuos (m)
T.O% C.A% Frente
máximo mín. minima Frente Fundo Lateral
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L1

Estrutura de Apoio
ao Lazer
5000 Obedecer zona

L2

Orla marítima

20

Obedecer zona
USOS INDUSTRIAIS

Categoria de Uso
Sigla

Discriminação

Lote
mínimo
(m²)

máximo

Nº pav.

Recuos (m)
T.O% C.A% Frente
máximo mín. minima Frente Fundo Lateral

I 1

Industrial

500

Ter.+1 Pav.

70

1

15

6

2

2

I 2

Industrial

3000

Ter.+2 Pav.

70

1,5

30

10

6

4

USO PESQUEIRO E AGROPECUÁRIO
PA

Pesqueiro e
Agropecuário

Obedecer zona

Quadro 5 – Plano diretor urbano de Caraguatatuba – índices permitidos
Fonte: Prefeitura de Caraguatatuba (2010)

6.7

Análise dos dados socioambientais de Caraguatatuba
Para que sejam estabelecidos os elementos necessários para a elaboração do

plano diretor, a dissertação em questão buscará analisar os principais aspectos do
meio, relacioná-los com a ocupação urbana existente e com as definições do plano
diretor.
Inicialmente, será apresentado mapa ressaltando as restrições impostas pela
legislação, que tem relação direta com os condicionantes do meio, dentre elas, citase: declividade, presença de áreas sujeitas à inundação, faixas non aedificanti ao
longo de cursos d’água e rodovias, proteção de reservas e parques (no caso
especifico de Caraguatatuba, proteção do Parque Estadual da Serra do Mar PESM).
Para tanto, retoma-se a legislação citada, destacando a lei Federal 6.766/79,
que não permite o parcelamento e uso do solo em terrenos alagadiços e sujeitos a
inundações, em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento).
Ainda, define faixa de 15 metros não edificável ao longo das águas correntes e
dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias.
Por sua vez, a Lei federal nº 4.771 /1965 estabelece como áreas de preservação
permanente as florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao longo
dos rios ou de qualquer curso d'
água em faixa marginal cuja largura varia de 30
(trinta) metros a 500 (quinhentos) metros (dependendo da largura do curso d’água);
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ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'
água; nas nascentes, no topo de
morros, montes, montanhas e serras, nas encostas com declividade superior a 45° e
nas restingas.
A resolução CONAMA 303/ 02 define como Áreas de Preservação Permanente
(APP) as situadas em faixa marginal que varia de trinta a quinhentos metros, ao
longo dos cursos d’água (dependendo de sua largura); ao redor de nascentes, com
raio mínimo de cinquenta metros; ao redor de lagos e lagoas naturais; no topo de
morros e montanhas; em encosta com declividade superior a cem por cento ou
quarenta e cinco graus na linha de maior declive e nas restingas.
O Decreto Nº 10.251 / 77 Cria o Parque Estadual da Serra do Mar, com a
finalidade de assegurar integral proteção à flora e à fauna. A resolução 40/85 do
CONDEPHAAT tomba a área da Serra do Mar no Estado de São Paulo.
Nota-se, portanto, que a legislação expressa preocupação e restrições que
envolvem aspectos referentes à ocupação urbana relacionada ao meio ambiente.
Entretanto, sua implementação é inadequada.
Em relação aos aspectos do meio físico, a declividade é um fator decisivo para
os deslizamentos. Nos resultados do estudo desenvolvido por Cruz (1974, apud
VIEIRA, FURTADO, 2004), constata-se que o predomínio das declividades
superiores a 40% impulsionou os movimentos de massa, independente da cobertura
vegetal florestal ou da ocupação humana, na Serra do Mar em 1967.
Como citado anteriormente, as áreas com declividades elevadas são mais
suscetíveis a ocorrências de deslizamentos, com a possibilidade dos danos também
atingirem áreas de baixa declividade, num efeito dominó ou em cascata (VIEIRA,
FURTADO, 2004)
Os riscos associados aos processos no ambiente urbano podem ser resultados
de causas naturais ou antrópicas, mas a geração dos mesmos é sempre relacionada
a um processo social ou ambiental urbano (NOGUEIRA, 2002, apud CERRI,
NOGUEIRA, 2006).
Especificamente sobre Caraguatatuba, a área apresenta duas grandes unidades
de relevo. A primeira é caracterizada pela escarpa da Serra do Mar, com amplitudes
de até 900 m e o predomínio de declividades elevadas, acima de 50%. A segunda é
constituída e pela planície costeira, que compreende desde a linha de praia até a
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base da Serra do Mar, estendendo-se por aproximadamente 32 km, com largura e
forma variáveis, e apresentando declividades predominantes inferiores a 5%
(AUGUSTO FILHO, 2001, apud CERRI, NOGUEIRA, 2006).
No âmbito do meio biótico, ressalta-se a presença da Mata Atlântica, que,
segundo Brito, Oliveira (2008) é considerada uma das prioridades para a
conservação da biodiversidade em todo o continente americano.
Sua cobertura florestal acha-se reduzida a cerca de 7,6% da área original, que
perfazia uma extensão de aproximadamente 1.300.000 km2. Seus remanescentes
regulam o fluxo dos mananciais, asseguram a fertilidade do solo, controlam o clima,
protegem escarpas e encostas das serras.
Parte significativa dos remanescentes da Mata Atlântica está hoje localizada em
encostas de grande declividade. Sua proteção é a maior garantia para a estabilidade
física dessas áreas, evitando assim as grandes catástrofes, como deslizamentos e
erosões.
A área do município de Caraguatatuba abrangida pelo PESM é 37.567,40 ha,
representando 78,27% da Área Total do Município.
A Serra do Mar vence desníveis médios de 1.000 metros em larguras entre 5 e
10 quilômetros. As condições climáticas predominantes são definidas por clima
tropical quente e úmido. Os maiores índices pluviométricos são registrados nas
cotas mais altas (médias anuais em torno de 4.000 mm), e, os menores, no sopé da
escarpa (médias anuais em torno de 2.500 mm) (SANTOS, 2004).
No tocante à ocupação urbana em áreas próximas a cursos d’água e em áreas
sujeitas a inundações, Tucci (1999) ressalta que os rios tem cheias em média a cada
dois anos. O impacto devido a essas cheias ocorre quando a população ocupa
porções de terra muito próximas aos seus leitos, ficando, portanto, sujeitas a
inundações.
Esse tipo de inundação é um processo natural, os prejuízos sobre a população
ocorrem principalmente devido a ocupação do vale de inundação em períodos de
estiagem ou de sequência de anos secos.
As enchentes aumentam a sua frequência e magnitude devido à ocupação do
solo com superfícies impermeáveis e rede de condutos de escoamentos.
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O desenvolvimento urbano pode também produzir obstruções ao escoamento
como aterros e pontes, drenagens inadequadas e obstruções ao escoamento junto a
condutos e assoreamento. Esse tipo de inundação ocorre principalmente devido à
forma como a drenagem urbana é projetada nas cidades e pela impermeabilização
das superfícies que produzem aumento de escoamento superficial em detrimento do
escoamento subterrâneo.
O planejamento da ocupação do espaço urbano no Brasil, por meio do plano
diretor urbano, não tem considerado aspectos de drenagem urbana e qualidade da
água, que trazem grandes transtornos e custos para a sociedade e para o ambiente.
O desenvolvimento urbano brasileiro tem produzido aumento significativo na
frequência das inundações, na produção de sedimentos e na deterioração da
qualidade da água (TUCCI, 1999).
Os impactos sobre a população são causados, principalmente, pela ocupação
inadequada do espaço urbano. Nos planos diretores urbanos de quase totalidade
das cidades brasileiras, não existe nenhuma restrição quanto ao loteamento de
áreas de risco de inundação, a sequência de anos sem enchentes é razão suficiente
para que empresários loteiem áreas inadequadas (TUCCI, 1999).
Os principais componentes da estrutura da gestão da cidade devem envolver o
planejamento e gestão do uso do solo, tratando da definição, por meio do plano
diretor urbano, de como a cidade é prevista para ser ocupada e suas correções com
relação ao cenário do passado e do presente; a infraestrutura viária, água, energia,
comunicação e transporte, envolvendo planejamento e gestão desses componentes
da infraestrutura; e a gestão socioambiental: realizando a avaliação e aprovação de
projetos, monitoramento, fiscalização e pesquisa para que o desenvolvimento
urbano seja sustentável (TUCCI, 2008).
No contexto das restrições da legislação e das considerações a respeito da
ocupação urbana acima citadas, apresenta-se o mapa 1, que mostra a mancha
urbana de Caraguatatuba, a declividade, a ocorrência de áreas sujeitas a
inundações, os principais cursos d’água e os limites do Parque Estadual da Serra do
Mar.
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Mapa 1 - Mapa da mancha urbana e declividade de Caraguatatuba.

Mapa 1 – Mapa da mancha urbana e declividade de Caraguatatuba
Fonte: Marcelino(2004), Prefeitura(2010), ver nota 1

Nota 1: A figura é resultado da sobreposição do mapa de declividade Marcelino(2004) e do mapa do município de Caraguatatuba Prefeitura(2010). Foram acrescentadas, pelo autor, as indicações de chamadas e a legenda.
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No mapa 1 destacam-se os pontos:
1. cota 40, área da Serra do Mar tombada pelo CONDEPHAT. Nota-se que a
mancha urbana, em algumas áreas, está próxima ao limite (ver fotografias 2,3,4
e 5).
2. cota 100, limite do Parque Estadual da Serra do Mar. Nota-se que a mancha
urbana, em algumas áreas, está próxima ao limite (ver fotografias 2,3,4 e 5).
3. exemplo de área onde a ocupação urbana invade o limite da cota 40, e localizase muito próxima a encostas com declives acentuados (ver fotografias 2,3,4 e 5).
4. malha urbana consolidada de Caraguatatuba (ver fotografias 6 e 7).
5. áreas sujeitas à inundação (ver fotografias 8,9 e 10).
6. ocupação urbana em áreas sujeitas à inundação (ver fotografias 8,9 e 10).
7. cursos d’água. Nota-se que a malha urbana aproxima-se dos cursos d’água,
ocupando, em algumas áreas, a faixa destinada à proteção do manancial, e sem
a destinação adequada dos resíduos. (ver fotografias 11,12,13 e 14).
8. rodovia dos Tamoios, uma das principais ligações entre o interior do estado e o
litoral norte de São Paulo, registrando tráfego de veículos leves e de carga (ver
fotografia 15).
As fotografias a seguir retratam algumas das situações apontadas no mapa 1,
isto é, a relação da ocupação urbana com o meio ambiente. Nota-se que é visível a
degradação do meio pela ocupação urbana inadequada, agravada pela falta de
saneamento.
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Fotografia 2 – Ocupação de áreas em declive – bairros Caputera / Estrela D’Alva
Fonte: O autor

Fotografia 3 – Ocupação de áreas em declive – bairros Caputera / Estrela D’Alva
Fonte: O autor
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Fotografia 4 – Ocupação de áreas em declive – bairro Olaria
Fonte: O autor

Fotografia 5 – Ocupação de áreas em declive – bairro Caputera
Fonte: O autor
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Fotografia 6 – Malha urbana consolidada: ruas centrais de Caraguatatuba
Fonte: O autor

Fotografia 7 – Malha urbana consolidada: ruas centrais de Caraguatatuba
Fonte: O autor
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Fotografia 8 – Área plana sujeita a inundações: Fazenda Serra Mar
Fonte: O autor

Fotografia 9 – Área plana sujeita a inundações: Fazenda Serra Mar
Fonte: O autor
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Fotografia 10 – Ocupação em área plana sujeita a inundações – bairro Poiares
Fonte: O autor

Fotografia 11 – Curso d’água com sinais de poluição por esgoto e lixo – bairro Poiares
Fonte: O autor
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Fotografia 12 – Curso d’água com sinais de poluição por esgoto e lixo – bairro Poiares
Fonte: O autor

Fotografia 13 – Canalização de curso d’água com sinais de poluição e assoreamento –
bairro Martin de Sá
Fonte: O autor
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Fotografia 14 – Canalização de curso d’água com sinais de poluição e assoreamento –
bairro Martin de Sá
Fonte: O autor

Fotografia 15 – Rodovia dos Tamoios, uma das principais ligações entre o interior e o litoral
norte do estado.
Fonte: O autor

O mapa 2, a seguir, mostra o mapa do plano diretor municipal sobreposto ao
mapa 1, obtendo-se o seguinte resultado:
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Mapa 2 - Mapa da mancha urbana e zoneamento do plano diretor de Caraguatatuba

Mapa 2 – Mapa da mancha urbana e zoneamento do plano diretor de Caraguatatuba
Fonte: Prefeitura(2010), ver nota 2
Nota 2: A figura é resultado da sobreposição do mapa do município de Caraguatatuba, Prefeitura(2010) e do mapa do zoneamento do Palno Diretor de Caraguatatuba Prefeitura(2010). Foi acrescentada, pelo autor, a legenda.
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No mapa 2, destacam-se os mesmos pontos levantados no mapa 1, sendo que,
com a sobreposição, notam-se quais as zonas (e consequente possibilidade de
ocupação) estão relacionadas a esses pontos.
Em breve análise, nota-se que o plano diretor não compreende toda a extensão
do município. Limita-se praticamente às áreas urbanas atualmente consolidadas,
deixando áreas do município sem diretrizes para consulta, no caso de interesse em
ocupação das mesmas.
Somando-se as questões citadas, ressalta-se a questão relativa à ocupação de
áreas de risco, ou seja, locais onde existe a possibilidade de ocorrer acidentes que
possam resultar em consequências danosas às pessoas ou bens.
No caso específico de Caraguatatuba, essa questão é agravada pela localização
do município, que, como visto anteriormente, encontra-se entre o Oceano Atlântico e
a Serra do Mar, apresentando expansão urbana desordenada em direção a serra.
Ressalta-se que esses fenômenos naturais são agravados pela ocupação
urbana, principalmente aquela que não conta com a preparação adequada dos
terrenos e que não é provida dos serviços básicos de abastecimento (água e
energia), drenagem, pavimentação, recolhimento de resíduos, dentre outros.
O município de Caraguatatuba possui um relatório elaborado pelo IPT (2010),
que aponta regiões de risco em 19 áreas da cidade: Cocanha; Sertão dos Torinhos;
Jardim Santa Rosa (Morro do Chocolate); Portal Fazendinha/Jetuba; Olaria; Casa
Branca;Martim de Sá/Jardim Forest; Prainha; Cantagalo; Serraria; Sumaré; Jardim
Francis; Benfica; Califórnia; Estrela Dalva; Caputera; Rio do Ouro; Tinga;
Jaraguazinho e Cidade Jardim.
Ainda segundo IPT (2010), esses núcleos urbanos ocupam setores de encostas
de morros e porções de escarpas serranas, apresentando, geralmente, carência de
obras de infraestrutura urbana, situação fundiária irregular e ocupação por
população de baixa renda.
Esse tipo de ocupação provoca alterações no comportamento das encostas,
favorecendo a ocorrência de escorregamentos.
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O relatório (IPT, 2010) estabelece medidas estruturais e não estruturais, que
visam o desenvolvimento de um plano de gerenciamento de riscos. Essas medidas
devem estar contidas no plano diretor urbano, ou seja, a elaboração do plano deve
conter os dados, as áreas mapeadas e as medidas estruturais e não estruturais
propostas.
É necessário, portanto, que as informações não constem apenas em relatórios
pertencentes a alguma secretaria específica da prefeitura. O plano deve ser
abrangente,

contendo,

inclusive

diretrizes

para

a

retirada

da

população

eventualmente instalada nessas áreas e previsão de monitoramento das mesmas.
6.7.1 Análise do adensamento permitido pelo plano diretor
O mapa do plano diretor divide a área urbana em zonas, e, por meio dos seus
índices de ocupação e coeficientes de aproveitamento, define a quantidade de
metros quadrados que podem ser construídos em cada terreno. A seguir, o mapa 3
mostra a divisão das zonas definida pelo plano diretor de Caraguatatuba e cita
alguns índices permitidos para cada uma delas.
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Mapa 3 - Mapa do zoneamento do plano diretor e coeficientes

Mapa 3 – Mapa do zoneamento do plano diretor e coeficientes
Fonte: Prefeitura(2010)
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Por meio da análise do mapa 3, foram feitos breves comentários a respeito de
cada zona, sua localização e seus coeficientes.
A ZL (zona de logística) possui índices máximos de TO 70% e CA 1. Essa zona
permite o uso para implantação de indústrias não poluentes e apoio de logística
intermodal. Está localizada em uma faixa ao redor de toda a parte sul da cidade,
também compreende a denominada UTGCA – Unidade de Tratamento de Gás de
Caraguatatuba, destinada ao auxilio da exploração de petróleo e gás no litoral
paulista. Essa disposição faz com que a cidade tenha um limite de expansão na
direção do interior e coloca a malha urbana habitacional próxima à industrial, o que
pode acarretar conflito de usos, dependendo do que for instalado em cada zona.
A ZCH (zona comercial horizontal), localizada em uma pequena porção da
cidade, possui TO 50% e CA 1 como índices máximos, sendo caracterizada pelos
usos de comércio e serviços.
A ZCV (zona comercial vertical) possui índices máximos de TO 30% e CA 2,5.
Essa zona permite o uso de comércio e serviços diversificados, sendo permitida a
verticalização. Está localizada em região próxima ao centro da cidade e ao longo
das principais vias urbanas. É interessante notar que a zona também margeia a
chegada da Rodovia dos Tamoios a Caraguatatuba e as principais saídas da cidade,
ao norte, em direção a Ubatuba e ao sul em direção a São Sebastião.
A ZRH (zona residencial horizontal) permite TO de até 50% e CA de até 1, seus
índices a caracterizam pela ocupação residencial com edificações de baixo gabarito.
Encontra-se em regiões ao norte do município.
Na ZRV (zona residencial vertical), os maiores coeficientes encontrados são TO
30% e CA 2,5, é caracterizada pela possibilidade de ter área construída 2,5 vezes a
área do lote, em edifícios residenciais. Essa tipologia construtiva é um dos fatores
que auxilia no aumento da densidade populacional da região. Nota-se que a ZRV
ocupa grande parte da cidade, encontrando-se em quase toda a extensão do
município.
Na ZMH (zona mista horizontal), os maiores coeficientes encontrados são: TO
50% e CA 1. Está demarcada em apenas um ponto do município, é caracterizada
por áreas de uso misto de comércios, serviços e residências.
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Na ZMV (zona mista vertical) os maiores coeficientes encontrados são TO 30%
e CA 2,5. Esta localizada em regiões próximas ao centro da cidade, com coeficiente
de aproveitamento podendo chegar a 2,5 vezes a área do lote, permite a edificação
de edifícios com vários pavimentos, o que, como já mencionado, possibilita o
aumento da densidade populacional, e, no caso da zona mista, permite o uso misto
de comércios, serviços e residências, o que permite o aumento da quantidade de
veículos. A figura 23 mostra edifícios com mais de dezesseis pavimentos sendo
construídos.
A ZOMH (zona de orla mista horizontal) possui CO de até 50% e CA de até 1,
está localizada em poucas áreas ao longo da orla municipal, é caracterizada por
áreas de uso misto de comércios, serviços e residências horizontais.
A ZOMV (zona de orla mista vertical) permite índices máximos de 40% para CO
e 2,5 para CA, e esta localizada ao longo de quase toda a orla. Esses coeficientes
permitem a construção de edifícios com vários pavimentos, e, devido à localização,
permite que esses edifícios sejam executados em áreas próximas da orla, ou seja, a
faixa de praia pode ser prejudicada por sombreamento causado pelas construções.
As figuras 24 e 25 mostram, respectivamente, edifícios construídos e sendo
construído na via ao longo orla de Caraguatatuba. É caracterizada por áreas de uso
misto de comércio serviços e residências, na faixa de orla, permitida a verticalização.
A ZOR (zona de orla residencial) possui índices máximos de TO 50% e CA 1,
esta localizada em faixa ao longo da orla, entre as ZOMV (mais próxima da faixa de
praia) e a ZRV. Caracteriza-se por áreas estritamente residenciais.
A ZOE (zona de orla especial) possui índices máximos de TO 20% e CA 0,4,
está localizada apenas em trechos ao norte do município, caracterizada pela região
da Mococa, que compõe uma faixa ainda de integridade ambiental, com formação
de maciços até serra do mar exigindo um tratamento especial, sob a visão de
conjunto no processo de desenvolvimento urbano voltado ao turismo e lazer.
A ZEIS (zona especial de interesse social) possui TO de até 40% e CA de até
2,5. Está localizada em basicamente 6 (seis) áreas distribuídas ao longo do
município. Segundo o texto do plano, são localizadas em áreas com características
precárias (população de baixa renda), ou áreas ainda sem definições de uso, tendo
como objetivo prioritário a recuperação urbanística, a regularização fundiária e a
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produção e manutenção de habitações de interesse social, localizadas em áreas
precárias, caracterizada por ocupações em áreas de fragilidade ambiental, risco
eminente de acidentes geográficos com processo de crescimento congelado e
readequação territorial através de plano de reurbanização especifico.
A ZRS (zona residencial e de serviços) possui TO de até 40% e CA de até 2,5.
Esta localizada ao longo de algumas vias e no entorno do centro da cidade. É
caracterizada por áreas de uso residencial e de serviços.
A ZTE (zona turística especial) possui TO de até 20% e CA de até 0,4, está
localizada em manchas ao longo do litoral, ao sul e nos morros próximos à costa.
Permite usos de turismo e lazer
A ZA (zona agrícola) permite TO de até 20% e CA de até 0,4, encontra-se em
apenas uma área do município, são áreas com características predominantemente
agrícolas e pecuárias, não sendo permitido parcelamento do solo para fins urbanos.
A ZPP (zona de proteção permanente) encontra-se nas margens dos principais
cursos d’água, é caracterizada por áreas de proteção e conservação permanente
protegidas.
Na ZGE (zona de gerenciamento especial) é definida como área em processo de
congelamento e regularização. É representada no mapa pela hachura riscada de cor
preta, localizadas em áreas próximas ao limite do PESM.
A ZMC (zona mista central) possui TO máximo de 50% e CA máximo de 1. É o
centro de Caraguatatuba, onde se concentram atualmente a maior parte dos
serviços. É importante ressaltar que essa área central encontra-se atualmente
sobrecarregada no que diz respeito ao fluxo de pedestres e automóveis. É composta
de ruas estreitas e é passagem obrigatória de grande parte do fluxo de veículos da
cidade.
Cabe ressaltar que dentre as 17 zonas onde é permitido construir, seis delas
possuem CA igual a 2,5, ou seja, permitem que seja construído o equivalente a 2,5
vezes a área do lote. Nota-se, pela análise do mapa 3 (mapa do zoneamento), que a
área que representa essas zonas é bem maior que a destina a as outras zonas, ou
seja, a figura da cidade idealizada pelo plano é de uma cidade com aspecto mais
vertical do que horizontal (figuras 16, 17 e 18), o que pode representar uma cidade
com grande concentração populacional em algumas regiões. Nesse ponto, vale
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ressaltar que o crescimento populacional predispõe a necessidade de crescimento
da infraestrutura urbana e da preocupação com a qualidade de vida da população,
compreendendo desde a questão da moradia até o lazer e a preservação e/ou
conservação ambiental.

Fotografia 16 – Edifícios em construção com mais de 16 pavimentos
Fonte: O autor (2010)

Fotografia 17 – Edifícios construídos na via ao longo da orla de Caraguatatuba
Fonte: O autor (2010)
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Fotografia 18 – Edifício em construção na via ao longo da orla de Caraguatatuba
Fonte: O autor (2010)

Com base no mapa do zoneamento do plano diretor e levando em consideração
os índices urbanísticos de cada zona, foi feito levantamento das áreas das quadras
de algumas zonas. Dessa forma, será feita uma simulação da aplicação dos índices
urbanísticos e, consequentemente, da densidade que pode ser alcançada.
O cálculo baseia-se principalmente na taxa de ocupação (TO) e no coeficiente
de aproveitamento (CA). A primeira define a porcentagem do lote que pode ser
ocupada e o segundo é um numero que, multiplicado pela área do terreno resulta na
área que pode ser construída, sendo que, essa pode estar distribuída em mais de
um pavimento. Por exemplo, um terreno de 300m², com TO 50% e CA 1, poderá ter
área edificada de 300m², distribuídas em 2 pavimentos de 150m².
O objetivo da simulação é apresentar um possível quadro de adensamento e
crescimento populacional, relacionando-o com a infraestrutura necessária para tal.
Os cálculos basearam-se no levantamento de áreas de quadras, isto é, apenas
as áreas com possibilidade de serem edificadas, portanto, as áreas das vias foram
desconsideradas. O levantamento foi feito a partir do mapa do plano diretor.
Inicialmente foram levantadas as áreas das seguintes zonas: ZCH, ZCV, ZRH e
ZRV, relacionadas na tabela 4, a seguir.
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Tabela 4 – Zonas Urbanas e áreas dos terrenos
Zona
ZCH
ZCV
ZRH
ZRV

Área das quadras
247.747 m2
2.937.449 m2
4.913.614 m2
8.617.666 m2

Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Para a simulação, foram considerados os índices para as taxas de ocupação e
coeficiente de aproveitamento mostrados a seguir (tabelas 5 e 6):
Tabela 5 – Zonas urbanas, categorias de uso e índices
Zona

Categoria
utilizada
(permitidas nas zonas)
R2.1
R11
R5
R11

ZCH
ZCV
ZRH
ZRV

no

cálculo Taxa
ocupação
50%
30%
50%
30%

de Coeficiente de
Aproveitamento
1
2,5
1
2,5

Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

A aplicação das taxas sobre as áreas de terrenos gera a tabela 6, a seguir.
Tabela 6 – Zonas urbanas e áreas com potencial construtivo
Zona
ZCH
ZCV
ZRH
ZRV

Áreas das quadras
247.747 m2
2.937.449 m2
4.913.614 m2
8.617.666 m2

Área que pode ser edificada
247.747 m2
7.343.622 m2
4.913.614 m2
21.544.165 m2

Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

A partir desses dados, o cálculo da população foi feito baseando-se em
unidades habitacionais de tamanho médio: 70m2 de área, com 2 dormitórios.
Segundo o corpo de bombeiros de São Paulo (INSTRUÇÃO TECNICA 11/01, 2010),
o cálculo da população para fins habitacionais considera 2 pessoas por dormitório,
portanto, foi considerada população de 4 pessoas a cada 70 m2 de área construída
(tabela 7).
Tabela 7 – Zonas urbanas e número de habitantes (simulação)
Zona

Área que pode
edificada
ZCH
247.747 m2
ZCV
7.343.622 m2
ZRH
4.913.614 m2
ZRV
21.544.165 m2
Total população estimada

ser Número de
habitacionais
3.539
104.908
70.194
307.773

Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

unidades População estimada
14.156
419.635
208.777
1.231.095
1.873.663
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A tabela 7 mostra que a quantidade de pessoas nas zonas relacionadas pode
chegar a 1.873.663 pessoas, o que representa um enorme impacto, levando-se em
consideração que a cidade atualmente possui 91.397 habitantes. Conclui-se que o
plano, devido à permissão de adensamento, predispõe necessidade de aumento
considerável da infraestrutura instalada a fim de comportar o aumento populacional.
Esse aumento de população gera aumento de pressões no meio ambiente, que
estão relacionadas com degradação ambiental e, consequentemente, com a
qualidade de vida da população.
O aumento da população gera aumento principalmente nos seguintes aspectos:
redes de abastecimento de água e energia, geração e coleta de resíduos sólidos e
esgotos, transportes, poluição do ar e das águas, pressão da ocupação avançando
as áreas de mananciais, próximas aos cursos d’água e próximas às áreas de
preservação do PESM. Vale ressaltar que o município de Caraguatatuba, como já
citado, apresenta-se em situação diferenciada, já que seus maiores limites são a
Serra do Mar e o oceano atlântico.
6.8

Diretrizes básicas específicas para o plano diretor de Caraguatatuba
A partir do estudo dos dados específicos referentes ao município de

Caraguatatuba e de seu plano diretor urbano, apresenta-se o quadro 6, que contêm
diretrizes específicas que, de acordo com essa análise, deveriam ser levadas em
consideração no momento da elaboração do plano diretor da cidade, entendendo o
mesmo como instrumento de gestão e planejamento da cidade.
Diretrizes

Comentários

Conhecimento do meio
ambiente em que o
município está inserido,
suas
dinâmicas
e
processos

O município de Caraguatatuba está inserido em uma faixa de
terra entre a Serra do Mar e o oceano atlântico. Dessa forma,
possui características peculiares, ou seja, limites físicos que
diminuem a porção de terra possível de ser urbanizada. Essas
características são marcantes no contexto da declividade de
terrenos (Serra do Mar), da presença de planícies inundáveis, e
de drenagens naturais. A compreensão desses aspectos e o
entendimento da dinâmica de seus processos é fundamental no
momento do planejamento urbano e na implementação da
cidade e suas necessidades. A tabela 12 descreve os principais
processos relativos à região de Caraguatatuba.

Continua
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Envolvimento de equipe
multidisciplinar
e
elaboração de mapas e
cartas

A formação de uma equipe multidisciplinar é fundamental. No
caso especifico, vale ressaltar que a presença de profissionais,
tanto de áreas técnicas, quanto de áreas humanas, devem
trabalhar em conjunto, sobrepondo informações e traçando um
plano que possa atender as diversas áreas sem prejuízo às
demais. No caso específico, vale ressaltar a importância de
profissionais com conhecimentos relativos à dinâmica do
turismo da região, já que, no verão, a população da cidade
aumenta consideravelmente. É importante, também, a presença
de pessoas ligadas às atividades industriais, já que a cidade é
palco da implantação de polo petrolífero.

Entendimento da cidade
de forma integrada

A cidade deve ser entendida como um organismo, onde as
atividades e necessidades de cada parte dela geram reflexos e
necessidades em outras partes, ou seja, o centro da cidade,
com suas ruas estreitas e concentração de comercio e serviços
necessita de insumos (água e energia), é foco de transporte de
cargas (abastecimento do comercio), de pedestres e veículos
(trabalhadores e usuários). Possui, ainda, uma das principais e
mais movimentadas vias da cidade. Essas características geram
reflexos em outras partes da cidade, como, por exemplo,
acúmulo de veículos (situação agravada no verão, devido ao
turismo).

Respeito
vigente

Como apresentado, a legislação preocupa-se com as questões
relativas à ocupação em áreas de risco e em áreas de
preservação. Em Caraguatatuba, como citado, existem áreas de
risco (inundações, escorregamentos) e áreas destinadas à
preservação ambiental. Todas devem constar no plano de
desenvolvimento urbano, que deve conter, além da demarcação
das mesmas, diretrizes de ocupação (caso seja possível),
remoção de habitantes, previsão de obras estruturais,
monitoramento e fiscalização. É importante ressaltar que o
plano deve ser executado, ou seja, deve ser entendido pelo
poder publico e ser acessível à população.

à

legislação

Entendimento e utilização
do Estatuto da Cidade

Como ressaltado no texto, o Estatuto da Cidade possui
instrumentos que devem ser parte dos planos diretores. Cabe
aos gestores e elaboradores do plano diretor a compreensão e
aplicação dos mesmos. Lembrando que, o entendimento dos
instrumentos deve ser tanto da esfera pública quanto dos
representantes da população.

Ter
como
um
dos
princípios o acesso de
toda a população à
cidade e à infraestrutura
urbana

Atualmente, a infraestrutura urbana da cidade, no que diz
respeito à coleta e tratamento de resíduos, como demonstrado
nas figuras 16, 17 e 18, é insuficiente. O acesso da população
aos serviços básicos deve ser entendido como prioridade, ou
seja, o plano deve conter diretrizes para a expansão da
infraestrutura urbana e a previsão para atendimento de todo o
território municipal.

Mapeamento
e
monitoramento de áreas
de risco e de áreas
inapropriadas
para
a
ocupação urbana

Continua

Como demonstrado no texto, à região possui vários pontos
sujeitos a riscos geológicos. O poder público, por meio do plano
diretor, deve implementar a desocupação dessas áreas e o
monitoramento das mesmas.
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Busca da melhoria das
condições habitacionais.

Além da previsão de remoção da população de áreas de risco,
devem ser discutidas e solucionadas as questões referentes às
populações assentadas em outros locais inapropriados, como,
por exemplo, faixa de domínio das rodovias, próximas aos
cursos d água, em áreas sujeitas a inundações. Ressalta-se a
importância da informação para a população acerca dos riscos e
necessidades dessas áreas.

Simulação
do
adensamento e modelo
de
desenvolvimento
proposto pelo plano

A simulação básica de adensamento admitido pelo plano diretor,
feita nesse texto, demonstra que o planejamento atual permite
aumento considerável do número de habitantes. Deve-se,
portanto, analisar a questão sob vários aspectos. O principal
deles é o aumento de infraestrutura necessária para o
atendimento da população e a análise dos impactos ambientais
negativos oriundos desse adensamento. É necessária análise
das condições atuais (que já apresentam sobrecarga) e das
necessidades futuras.

Identificar as áreas de
preservação/conservação
que estão contidas na
legislação e aquelas que
sejam
de
interesse
municipal.

O município de Caraguatatuba possui grande parte de seu
território na área do Parque Estadual da Serra do Mar, ou seja,
deve constar não apenas como área a ser preservada, mas ser
tema de discussões acerca da preservação ambiental, já que as
chances de manter essas áreas preservadas são maiores
quando a população entende a importância das mesmas.

Participação popular

A participação popular deve ocorrer na construção do plano
diretor e na sua implementação. O plano tem maiores chances
de êxito quando conta com o apoio e entendimento da
população. No caso especifico, pode-se, também, prever meios
para que a população flutuante (turistas) possa participar, ou,
minimamente ser informada sobre as questões ambientais e
urbanas.

Estabelecimento
de
diretrizes
para
a
implantação
e
envolvimento de todas as
esferas do Poder Público

O plano deve ser visto como um instrumento de planejamento
por todas as secretarias da prefeitura e, como tal, consultado,
servindo de base para a gestão municipal. A elaboração do
mesmo deve contar com a participação de representantes das
várias secretarias, e é fundamental que o poder público, em
todas as suas esferas, utilize-o como base para o planejamento
e gestão municipais..

Conter
previsão
revisões periódicas

As revisões periódicas são fundamentais, uma vez que a cidade
deve ser entendida como um organismo vivo, capaz de ter suas
necessidades e processos alterados rapidamente. As áreas do
município estão em constante mudança, o que demanda a
atualização das demandas e necessidades.

de

Englobar todo o território
municipal (área urbana e
rural)

Como demonstrado, o mapa que consta no plano de
Caraguatatuba não engloba a área rural, ou seja, não traça
diretrizes específicas para essa porção da cidade. No caso
especifico, por tratar-se de um município com área pequena, e
por possuir grande parte de seu território em áreas não
edificantes, a área rural deve ser motivo de atenção especial,
mesmo porque pode ser considerada local de futura expansão
urbana.

Quadro 6 - Diretrizes básicas específicas para a elaboração de plano diretor urbano
para o município de Caraguatatuba
Fonte: Compilação do autor (2011)
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CONCLUSÃO
A gestão ambiental urbana e o planejamento das cidades devem compatibilizar

o processo de desenvolvimento urbano com a conservação do meio ambiente.
Neste contexto, destaca-se o plano diretor urbano, como instrumento básico para
esse fim. O plano, por meio de suas definições e determinações, é ferramenta
fundamental para a tomada de decisões a cerca do planejamento das cidades.
O plano diretor, como instrumento para a gestão e desenvolvimento urbanos,
deve ser utilizado em sua amplitude. As diretrizes básicas levantadas por essa
dissertação são uma contribuição nesse sentido. O plano deve considerar as
especificidades do meio ambiente de cada município, verificando vetores de
expansão urbana, identificando áreas de risco, impactos negativos da urbanização,
buscando a qualidade de vida.
A elaboração deve contar com a contribuição de equipes multidisciplinares e
participação da população, identificando e, principalmente, prevenindo os impactos
negativos causados pelo crescimento das cidades, e, também, dispor de
ferramentas para a solução de problemas já instalados.
É importante ressaltar a necessidade da participação integrada de todas as
esferas do poder municipal e das organizações populares. A gestão ambiental
urbana eficaz, por meio do uso do plano diretor, deve dispor de mecanismos de
articulação entre as políticas ambiental e urbana, e instrumentos de planejamento e
controle do uso do solo urbano trabalhando de modo integrado com os instrumentos
destinados a preservação e conservação do meio ambiente, com o objetivo de
melhorar a qualidade de vida da população.
O plano diretor é base para a implementação e desenvolvimento de cidades com
infraestrutura urbana adequadas e ambientalmente equilibradas. Para tanto, sua
aplicação é fundamental, ou seja, o mesmo deve ser visto e utilizado como
instrumento de gestão, e não apenas como lei a ser consultada por profissionais
relacionados à construção ou legisladores.
A implementação do plano depende do entendimento do mesmo por todas as
secretarias municipais e pela população (usuários da cidade), e deve ser
acompanhada por monitoramento da cidade, portanto, o plano deve ser mutável e,
constantemente, discutir as alterações urbanas, a fim de adequar-se as novas
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questões, propondo soluções para problemas já estabelecidos, e, principalmente,
adiantando-se a problemas futuros, evitando que os mesmos estabeleçam-se de
forma concreta.
A aplicação do plano diretor e de seus instrumentos, pode, portanto, viabilizar a
compatibilização
considerando

os

do

desenvolvimento

problemas

urbano

ambientais

e

dentro

a
do

conservação
processo

ambiental,

contínuo

de

planejamento.
Basicamente, a gestão urbana, compreendendo a cidade já instalada, seus
vetores de crescimentos, sua dinâmica populacional, seus conflitos de interesses e
seus aspectos ambientais, deve contar com o plano diretor urbano como ferramenta
básica para tomada de decisões e definições, já que, corretamente elaborado e
aplicado, contém, de forma integrada, os principais aspectos urbanos e ambientais
relacionados ao município, tornando-se assim, um importante instrumento para o
planejamento urbano em todas as suas etapas e para todos os setores da
sociedade.
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