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RESUMO

A análise dos impactos ambientais em Loteamentos Fechados
localizados na RMSP requer o estudo no âmbito técnico, envolvendo a
legislação de uso e ocupação do solo, atrelada às características ambientais
exigidas em novos empreendimentos, onde o respeito ao meio ambiente
proporciona melhoria na Qualidade de Vida.
A identificação e avaliação dos principais impactos ambientais em
loteamentos fechados são verificadas, considerando as fases de planejamento,
construção e ocupação, onde são apontadas medidas recomendáveis para
implantação de novos empreendimentos de forma a minimizar a interferência:
no meio físico, no meio biótico e meio antrópico.
O termo Loteamento Fechado ainda não é definido em jurisprudência,
sendo sua execução passível de confusões no meio técnico, mas amplamente
divulgado no meio comercial com a valorização dos terrenos, função direta do
cenário projetado, envolvendo área verde, infra-estrutura e privacidade, onde o
aspecto Segurança ganha destaque.
O estudo de caso do Loteamento Jardim Haras Bela Vista, localizado na
cidade de Vargem Grande Paulista, às margens da Rodovia Raposo Tavares, é
um exemplo de loteamento fechado, projetado como loteamento comum, com
características atuais de condomínio e em adaptação para bolsão residencial.
Palavras-chave: Loteamento Fechado; Impactos Ambientais, Qualidade
de Vida.

ABSTRACT
The analysis of the environmental impacts in the closed urban lots
located in the RMSP demand the study of technical aspects, involving the
legislation for use and occupation of soil, considering the environmental
characteristics required in new enterprise, which can provide improvement in
the Quality of Life.
The identification and evaluation of the main environmental impacts in
urban lots are discussed, with emphasys on planning, construction and
occupation. Some recommendable measures to minimize the interferences on
the environment are also presented.
The term “closed urban lot” is not defined in law terms. Its use can cause
some confusion in technical area, but is widely divulged in commercial relations
because of its costs, which involves the project, the green area, the
infrastructure and privacy, safety matters became relevant nowadays.
The study of case of the Jardim Haras Bela Vista closed urban lot,
located in Vargem Grande Paulista, on the margins of the Highway Raposo
Tavares, is one example projected as common lots, but with some typical
characteristics of a condominium that is being modified to become a residential
place.
Key-words: Closed Building Lot; Environmental Impacts, Quality of Life.
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1 INTRODUÇÃO
O planejamento, construção e ocupação de um loteamento residencial
abrangem inúmeras características condicionantes que visam o melhor
aproveitamento da área de intervenção, procurando redução dos custos
financeiros e sociais, bem como a viabilidade de sua execução. Um dos fatores
principais para o sucesso de um empreendimento residencial é a questão
ambiental. A falta de critérios técnicos no planejamento poderia acarretar
situações críticas, com prejuízos ao meio ambiente, cuja proposta de
recuperação inviabilizaria o empreendimento, antes mesmo da construção e
ocupação.
Observa-se, nas últimas décadas do século XX, uma crescente
demanda da população de classe média alta para áreas mais afastadas dos
centros urbanos, impulsionada por fatores sociais e econômicos, com destaque
para a falta de segurança nas cidades, especialmente nas grandes metrópoles.
A procura por segurança e melhoria da qualidade de vida gerou uma migração
concentrada em certos tipos de loteamentos próximos das grandes vias de
acesso à cidade de São Paulo, criando os chamados “Loteamentos
Fechados”.
Do ponto de vista legal, o loteamento fechado não está regulamentado,
é um tipo de parcelamento do solo irregular, admitido pelos municípios
dissimulando-se o descumprimento da Lei nº 6.766/79, com o muramento do
loteamento e utilização particular das áreas doadas para uso público.
Considera-se loteamento fechado, o loteamento que tem sua área
fechada e acesso através de portarias; com o direito de impedir a entrada de
pessoas estranhas ao residencial ou sem a devida autorização; segurança e
privacidade para seus moradores; áreas verdes e de lazer à disposição; infraestrutura adequada ao padrão do imóvel; criação de associação de moradores
para administrar e gerenciar o espaço comum; regras e normas de conduta dos
moradores, entre outras características.
Investir na compra de terrenos para construir a casa própria, com a
possibilidade

de

executar

um

projeto

personalizado,

que

reúna

as

necessidades de espaço da família a itens importantes como área verde, lazer
e proteção, formam o diferencial que garante a procura por loteamentos
fechados em cidades com mais de 200 mil habitantes. Construir uma casa na
medida, padrão e tempo desejados, iniciando a obra quando puder e dentro do
orçamento disponível, é muito interessante e reflete uma tendência.
Morar num desses empreendimentos é sinônimo de estar em áreas
planejadas que podem aliar a tranqüilidade do campo à infra-estrutura da
cidade. Com finalidade de moradia ou lazer, a compra do terreno também
funciona como investimento em um bem durável, com grandes chances de
valorização.
Deve-se destacar os diferenciais proporcionados pelos loteamentos
fechados, que ora se apresenta de forma positiva, ora negativa, se comparados
aos loteamentos tradicionais. As características positivas dos loteamentos
fechados constituem os aspectos relacionados à segurança proporcionada pelo
fechamento da gleba, impedindo o acesso de estranhos; facilidade de
monitoramento interno; estabelecimento de normas; implantação de sistema de
gestão; facilidade de integração dos moradores, entre outros. Por outro lado, as
características negativas dos loteamentos fechados também devem ser
analisadas, com especial destaque para o impacto causado ao entorno e para
os efeitos do aumento do fluxo de automóveis na região.

1.1 Justificativa
Com a expansão da ocupação urbana, a questão de liberação de
espaços para novos loteamentos residenciais é inevitável, com grandes
perspectivas de crescimento em curto prazo. A ocupação de áreas não
urbanizadas, aliada a uma política de desenvolvimento desordenada, gera
“novos centros urbanos”, na maioria das vezes, desprovidos de um
planejamento adequado.
Santos (2004) estuda as novas modalidades habitacionais que
começaram a surgir até meados da década de 1970, na cidade de São Paulo,
propostas pelo mercado imobiliário: os flats, os condomínios fechados, verticais

(edifícios de apartamentos) e horizontais (casas), além dos loteamentos
fechados, implantados não no perímetro urbano da cidade, mas nas suas
cercanias e em municípios vizinhos, áreas da chamada região metropolitana.
Longe de se restringirem a São Paulo e sua região metropolitana, os
condomínios fechados, verticais e horizontais, assim como os loteamentos
fechados, já fazem parte das opções de moradias de parte significativa das
grandes e médias cidades brasileiras. Acompanhando a tendência dos
condomínios fechados, ruas e bairros de São Paulo e de outras grandes
cidades do País já foram fechados, desde então, por iniciativa dos próprios
moradores.
O que se encontra é um misto de loteamento e condomínio, chamado de
loteamento fechado e que não tem amparo legal. Na tentativa de solucionar o
problema de ocupação dos espaços, a Prefeitura de São Paulo, na
administração de 1989 a 1992, buscou sistematizar a implantação de Bolsões
Residenciais, que bloqueavam algumas ruas, restringindo o acesso de carros,
mas mantendo-as abertas ao público pedestre. Foi uma iniciativa considerada,
muitas vezes, imbuída de princípios exclusivistas.

Esta e outras imposições características de empreendimentos
habitacionais fechados têm levado a ocorrência de problemas ambientais. A
análise dos impactos ambientais causados por esta ocupação, desde as fases
anteriores de planejamento e construção, deve ter como pressupostos
obrigatórios o respeito ao meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida.
Deve ser tratada na sua forma mais ampla, integrando os meios físico,
biológico e antrópico, caracterizando a diversidade de fatores determinantes.
Após análise desses fatores e a freqüência de suas ocorrências, poderá ser
possível detectar aqueles que apresentam maiores ações impactantes sobre o
meio ambiente.
Visando a melhoria na qualidade de vida da população e o respeito ao
meio ambiente, é possível estabelecer mecanismos de controle mais
adequados, propondo medidas mitigadoras. Segundo Hornbach et al (1974)
apud Freitas (2001), entende-se por qualidade de vida o conjunto de

condições objetivas presentes em uma determinada área e da atitude subjetiva
dos indivíduos moradores nessa área, frente a essas condições.
Pode-se citar diversas ocorrências que usualmente geram problemas em
qualquer tipo de loteamento, como, por exemplo, a erosão causada por
desmatamento inadequado, ou as dificuldades em relação ao transporte
coletivo. No entanto, considerando os loteamentos fechados, existem alguns
problemas peculiares ou que se destacam, tal como sua relação com o
entorno.
Este é o tema principal deste trabalho, que visa introduzir conceitos
ambientais aliados às novas tecnologias, proporcionando um planejamento
adequado de loteamentos residenciais, particularmente para loteamentos
fechados, buscando a sustentabilidade da região.

1.2 Objetivos
O presente trabalho tem por objetivo geral a indicação de procedimentos
para o estabelecimento de loteamentos fechados, considerando algumas
questões também atinentes a outros tipos de loteamento e destacando suas
particularidades para esse tipo de ocupação urbana. Para tanto, têm-se como
objetivos específicos:
• Identificar e avaliar os principais impactos ambientais, passíveis de
ocorrência em implantação de novos loteamentos, relacionados às
fases de planejamento, construção e ocupação, em especial nos
loteamentos fechados;
• Indicar alguns procedimentos às Prefeituras, para avaliação e
aprovação de novos empreendimentos habitacionais, visando o
controle em cada etapa do empreendimento, dos impactos positivos
e negativos gerados, e soluções mitigadoras indicadas; e
• Estudo de caso no Loteamento Jardim Haras Bela Vista, localizado
na cidade de Vargem Grande Paulista – S.P., às margens da
Rodovia Raposo Tavares – S.P. 270, Km 41,5.

1.3 Método e Procedimentos de Pesquisa
O método de pesquisa adotado para elaboração do presente trabalho é
composto de diversos recursos, visando obter maior êxito no estudo e material
revisado. A pesquisa foi dividida nos seguintes procedimentos metodológicos:
•

Levantamento bibliográfico
o compilação de publicações de livros, artigos científicos, revistas
especializadas, sites específicos e material cartográfico;
o levantamento da Legislação, onde são tratados os fatores
inerentes

ao

tema

abordado,

as

exigências

dos

órgãos

competentes e o comprometimento político ambiental do País;
•

Tratamento do material disponível
o análise do material disponível;
o sistematização

das

informações

e

estabelecimento

de

complementação dos dados, visando conhecer o processo de
elaboração de loteamentos residenciais e os possíveis danos ao
meio ambiente;
o interpretação de dados e cartografias disponíveis, com a
finalidade de obter melhor visualização do estudo de caso;
•

Trabalho de campo
o visitas de campo com o objetivo de acompanhar o processo,
coleta de dados;

•

Estabelecimento de recomendações
o indicação

de

procedimentos

para

o

estabelecimento

de

loteamentos fechados, considerando questões gerais também
atinentes a outros tipos de loteamento e destacando suas
particularidades para esse tipo de ocupação urbana.
Trata-se, portanto, de um método indutivo, com estudos de questões
específicas aplicadas em um loteamento e posterior generalização para as
diretrizes na implantação de loteamentos fechados.

2 BASES CONCEITUAIS
A implantação de um loteamento residencial fechado requer cuidados
especiais que vão além do traçado geométrico de implantação das quadras,
das ruas e dos acessos. A análise global do entorno evidencia características
fundamentais da região e a sua integração com o bairro e a cidade.
Visando melhor entendimento das questões abordadas, a seguir são
apresentados alguns conceitos necessários ao desenvolvimento do
presente trabalho, enfocando principalmente o binômio MEIO AMBIENTE
e LOTEAMENTO.

2.1 Meio Ambiente
A definição do termo “meio ambiente” pode ser encontrada em diversas
publicações, conforme exemplos a seguir:
... 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. Política Nacional do Meio
Ambiente - PNMA (1981) apud Bitar (2001).
... meio físico, meio biológico e meio sócio-econômico da área
de influência (direta ou indireta) do empreendimento. Resolução
do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, Nº 001/86
(Brasil, 1999).
... espaço onde ocorre a interação dos componentes bióticos
(fauna e flora), abióticos (água, rocha e ar) e biótico-abiótico
(solo). Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (1989)
apud Fornasari (1992).
Baseado no entendimento de que o Meio Ambiente é o local onde
interagem os meios físico, biológico e sócio-econômico, a Coordenadoria de
Planejamento Ambiental do Estado de São Paulo, em seu Manual de
Orientação (São Paulo, 1994) indica que as áreas potencialmente atingidas
pelos empreendimentos deverão ser analisadas no Estudo de Impacto

Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), seguindo os fatores
ambientais, apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Fatores ambientais
Análise

Meios

Físico
Tipo e porte do
empreendimento e
as características
da região
Biótico
Populações
existentes e as
inter-relações
regionais

Antrópico

Fatores ambientais
- o clima e condições
meteorológicas;
- a qualidade do ar na região;
- os níveis de ruído;
- a formação geológica;
- a formação geomorfológica;
- os solos da região; e
- os recursos hídricos
- ecossistemas terrestres;
- ecossistemas aquáticos; e
- ecossistemas de transição
- dinâmica populacional;
- o uso e ocupação do solo;
- o nível de vida na área;
- a estrutura produtiva e de
serviços; e
- a organização social

Fonte: São Paulo (1994) – modificado.

Segundo Carmo (2002), as definições legais de meio ambiente, dizem
mais respeito a aspectos físicos, biológicos e químicos, não dando muita
ênfase ao ser humano que é, exatamente, o espírito constitucional, ou seja, o
homem no centro de todas as atenções do Universo. A Constituição Federal de
1988 (guardiã, por excelência, do meio ambiente em todas as suas formas),
atribui deveres ambientais ao governo e a coletividade, conforme prescreve o
art. 225:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2.2 Impacto Ambiental
A Secretaria do Meio Ambiente, por meio da Resolução nº 001/86 do
CONAMA, em seu Artigo 1º (São Paulo, 1994), considera impacto ambiental
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem:
•

A saúde, a segurança e o bem-estar da população;

•

As atividades sociais e econômicas;

•

A biota;

•

As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e;

•

A qualidade dos recursos ambientais.

Os Impactos Ambientais podem ser classificados como: positivos e
negativos; diretos e indiretos; imediatos e a médio e longo prazo; temporário e
permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e
sinergéticas; a distribuição do ônus; e dos benefícios locais (São Paulo, 1994),
apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Classificação de Impactos Ambientais
Impactos

Definição

Positivo ou Benéfico
Negativo ou Adverso
Direto
Indireto

Imediato

Quando uma ação resulta na melhoria da
qualidade de um fator ou parâmetro
ambiental.
Quando a ação resulta em danos à
qualidade de um fator ou parâmetro
ambiental.
Quando resulta de uma simples relação
de causa e efeito, também chamado
impacto primário ou de primeira ordem.
Quando é uma reação secundária em
relação à ação ou quando é parte de uma
cadeia de reações; também chamado
impacto secundário ou de primeira ordem.
Quando o efeito surge no instante em que
se dá a ação.

Médio ou
Longo Prazo

Quando o efeito se manifesta depois de
decorrido certo tempo após a ação.

Temporário

Quando o efeito permanece por um tempo
determinado.

Permanente

Quando, uma vez executada a ação, os
efeitos não cessam de se manifestar, num
horizonte temporal conhecido.
Quando a ação afeta apenas o próprio
sítio e suas imediações.

Local
Regional
Estratégico

Quando um efeito se propaga por uma
área além das imediações do sítio onde
se dá a ação.
Quando é afetado um componente ou
recurso ambiental de importância coletiva
ou nacional.

Fonte: Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA (1990).

2.3 Loteamento
Loteamento significa o parcelamento do solo com abertura do sistema
viário (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 2001). A palavra
loteamento tem relacionado ao seu significado toda a infra-estrutura
desenvolvida no desmembramento de um lote maior ou gleba, viabilizando a
construção de edificações e vias de acesso, muitas vezes deixando de lado
diversos aspectos técnicos e administrativos.

A Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano de São Paulo SHDU, por meio do Parcelamento do Solo – Roteiro Legal (São Paulo:
Caderno Geral, 1991), apresenta as seguintes definições:
O parcelamento do solo no Município de São Paulo pode ser
interpretado como a integração e/ou subdivisão de gleba ou lote,
em novos lotes com ou sem abertura de novas vias, possuindo
três enfoques: o técnico, o jurídico e o administrativo.
O parcelamento do solo é caracterizado pelas expressões legais citadas
na Tabela 3.

Tabela 3 – Conceitos relativos ao Parcelamento do Solo
Expressões Legais
Gleba
Quadra

Lote

Logradouro Público

Desmembramento

Loteamento

Descrição
É a área de terra que ainda não foi objeto de Loteamento
ou Desmembramento (Figura 1).
É a área resultante de loteamento, delimitada por vias de
circulação de veículos, e podendo, quando proveniente de
Loteamento aprovado, ter como limites, as divisas desse
mesmo Loteamento (Figura 1).
É a parcela de terreno contida em uma quadra, resultante
de loteamento, desdobramento ou desdobro, e com pelo
menos uma divisa lindeira à via de circulação (Figuras 1,
2, 3 e 4).
É a expressão que designa, entre outros: Rua, Avenida,
Travessa, Passagem, Via de Pedestre, Viela, Viela
Sanitária, Balão de Retorno, Passarela, Praça, Parque,
Alameda, Largo, Beco, Ladeira, Viaduto, Ponte, Túnel,
Rodovia, Estrada ou Caminho de Uso Público.
É a subdivisão de glebas em lotes destinados à
edificação, com aproveitamento do sistema viário
existente (Figura 2), desde que não implique a abertura
de novas vias e logradouros públicos, nem o
prolongamento, modificação ou ampliação dos já
existentes.
É a subdivisão de glebas em lotes destinados à
edificação, com abertura de novas vias de circulação
(Figuras 3 e 4), de logradouros públicos ou

prolongamento, modificação ou ampliação das vias já
existentes.
Loteamento para fins de É o plano de parcelamento do solo destinado à
núcleo residencial de
implantação de habitações unifamiliares sob certas
Recreio
condições nas zonas de uso.
Fonte: São Paulo: Caderno Geral (1991).

As Figuras 1, 2, 3, e 4 apresentam exemplos de Gleba, Quadra, Lote,
Sistema Viário Existente, Novas Vias de Circulação, Vias Internas, Residência,
Áreas Verdes e Institucional.

Figura 1 – Representação esquemática de Gleba, Quadra e
Lote – São Paulo: Caderno Geral (1991).

SISTEMA VIÁRIO
EXISTENTE

Figura 2 – Representação esquemática de Logradouro Público e
Desmembramento – São Paulo: Caderno Geral (1991).

NOVAS VIAS DE
CIRCULAÇÃO

Figura 3 – Representação esquemática de loteamento com a abertura
de novas vias de circulação – São Paulo: Caderno Geral (1991).

Figura 4 – Representação esquemática de loteamento para fins de
Núcleo residencial de recreio – São Paulo: Caderno Geral (1991).

2.4 Loteamento Fechado

Loteamento Fechado é um loteamento comum murado em suas divisas
e, portanto, sujeito aos preceitos da Lei Federal nº 6.766/79 (IPEA, 2001).
Loteamento é considerado um bairro, com área verde, ruas, equipamentos
urbanos, no qual as pessoas compram uma área, denominada lote, para
construir um imóvel.
Desta forma, em loteamentos fechados, todas as diretrizes dos
loteamentos estão presentes, acrescidas de características peculiares, como,
por exemplo, a criação de uma associação de moradores para administrar e
gerenciar o espaço comum e o estabelecimento de regras e normas de
conduta dos moradores.
Do ponto de vista das áreas comuns, é um tipo de parcelamento do solo
irregular, admitido pelos municípios dissimulando-se o descumprimento da
própria Lei nº 6.766/79, no qual as áreas doadas para uso público retornam ao
uso particular dos condomínios mediante o artifício de uma concessão de uso
dada pelo município a uma associação de moradores, possibilitando assim o
muramento do loteamento de modo a impedir o acesso público em geral (IPEA,
2001).

2.5 Condomínio
A confusão entre os conceitos de Loteamento Fechado e Condomínio
Fechado é muito comum no mercado. O planejamento de ambos colabora para
o surgimento de novos bairros, mas cada um deles preserva suas
características específicas.
Condomínio significa co-propriedade, isto é, propriedade de mais de um
proprietário sobre a mesma coisa (IPEA, 2001). No caso de edifícios,
condomínio caracteriza-se pelo fato de existirem vários proprietários, tendo
cada um a propriedade exclusiva sobre a sua unidade autônoma e a
propriedade comum sobre as partes de uso comum.

No caso de terreno, o condomínio caracteriza-se pelo fato de dois ou
mais serem igualmente proprietários do mesmo terreno, de tal modo que
nenhum deles seja dono de uma parte determinada do mesmo, mas cada um
seja dono de uma quota ideal sobre o terreno em sua totalidade, como exemplo
as áreas de uso comum, destinadas ao sistema viário, aos equipamentos
urbanos e comunitários.
O condomínio se caracteriza pela necessidade de vinculação da venda
da propriedade à construção, ainda que futura. A construção é o objeto de
venda, sendo a fração ideal do terreno comunitário, objeto acessório. Já em
Loteamentos esta proposição é invertida: a venda da propriedade tem por
objeto única e exclusivamente o terreno.
A lei básica que regula o condomínio é a Lei nº 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, existindo também regulamentação na Lei 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Novo Código Civil) e na Lei 8.245 de 18 de outubro de 1991,
que trata das locações residenciais (Procon, 2004).
A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon, 2004)
apresenta aspectos importantes que devem ser seguidos:
•

Convenção de Condomínio é a lei interna, não podendo, entretanto
ser contrária à legislação específica. É o conjunto de normas que
regem o condomínio, e deve ser aprovada por no mínimo 2/3 das
frações ideais (parte indivisível e indeterminável das áreas comuns e
de terreno, proporcional à unidade autônoma de cada condômino).
Deverá ser elaborada por escrito e registrada em Cartório de
Registro de Imóveis;

•

O síndico é o representante legal, administrando os interesses e
negócios do condomínio. É eleito na forma prevista pela convenção,
por até dois anos, com direito à reeleição;

•

O condomínio é o rateio das despesas para administrar o espaço
comum, onde cada condômino tem por obrigação efetuar seus

pagamentos, podendo ser acionado judicialmente se não o cumprir.
A assembléia é soberana para determinar a forma e o valor a ser
arrecadado em função de seus custos apurados ou previstos.

O

valor da parcela de pagamento de condomínio é proporcional a cada
unidade do edifício, sendo chamada de cota. Geralmente, a cota de
cada condômino é correspondente à fração ideal de terreno relativa à
sua unidade (que por sua vez, também é grafada como quota);
•

A parcela referente ao condomínio é composta por despesas:
o Ordinárias: relativas à limpeza, manutenção e conservação dos
equipamentos e áreas comuns, incluindo nestas a pintura das
instalações e dependências de uso comum. Cabendo ao morador
da unidade (proprietário ou inquilino); e
o Extraordinárias:
habitabilidade

relacionadas
da

à

edificação,

estrutura

cabendo

integral

ou

de

exclusivamente

ao

proprietário do imóvel.
•

O Regulamento Interno são normas que regulam a conduta interna
dos condôminos, locatários ou ocupantes das unidades, funcionários,
visitantes e prestadores de serviço, para que haja uma convivência
harmônica entre as pessoas. O regulamento poderá constar do
próprio texto da convenção ou, como acontece normalmente, ter um
texto próprio que deve ser aprovado em assembléia geral.

2.6 Loteamentos Fechados e Meio Ambiente
Sem maior preocupação conceitual da diferenciação entre loteamentos
fechados e condomínios, inúmero autores têm apontado para o crescimento
dessas formas de ocupação urbana.
Conforme relatado por Zakabi e Sabóia (2002), a classe média brasileira
descobre novo endereço, os condomínios, que são bairros fechados nos
arredores das metrópoles, caracterizando uma formidável migração em curso
no Brasil. Um milhão de brasileiros viviam em 2002 nesse tipo de
empreendimento imobiliário, conhecido pelo nome genérico de condomínio

fechado. Cinco anos atrás, não chegavam a 500.000, indicando 100% de
aumento.
Segundo levantamento da Amaral d’Ávila Engenharia de Avaliações,
consultoria que faz pesquisas no mercado imobiliário, cerca de 4 milhões de
pessoas vivem em condomínios, somando-se aqueles distantes dos centros
urbanos e os conjuntos de casas dentro das cidades, chegando a 2,5 % da
população total, distribuídos em todo Brasil. Os condomínios fora dos centros
urbanos apresentam números cada vez mais significativos, informa Zakabi e
Sabóia (2002). Em São Paulo somam 300 condomínios; nos arredores de
Curitiba são 176, quase o dobro do que havia em 1997; Goiânia com 10; e
Manaus com 10 condomínios.
Ainda segundo Zakabi e Sabóia (op.cit.), a expectativa é que a
população das grandes cidades diminua e a dos condomínios suburbanos
dobre para 2007. Em seu relato, o autor inclui as seguintes afirmações:
•

Geógrafo Paulo Roberto Moraes, da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo: A fuga da classe média para as proximidades dos
centros urbanos é um fenômeno que deve continuar crescendo por
pelo menos uma década;

•

Urbanista paulista Cândido Malta: Nas últimas décadas, a ocupação
sem controle das áreas centrais por edifícios e pelo comércio
afugentou quem quer morar em uma casa e ter um pouco de área
verde. Isso reduziu a qualidade de vida da moradia. As pessoas
incomodadas começaram a se mudar para áreas mais tranqüilas,
como já ocorreu em metrópoles deterioradas no exterior, quem tem
mais dinheiro procura escapar do sufoco urbano;

•

Gonçalo Fernandez, diretor do Sindicato das Empresas de Compra,
Venda, Locação e Administração de Imóveis e Condomínios –
SECOVI: A partir de 1996, 1000 quilômetros de rodovias foram
duplicados ou construídos. Isso atraiu investimentos para as áreas
periféricas ao lado das estradas e deu nova vida aos condomínios.

Vários

estudos

de

caso

apontam

para

o

crescimento

de

empreendimentos residenciais do tipo condomínio horizontal e fechado e suas
repercussões para as cidades. Pesquisas realizadas em nove cidades
brasileiras, com enfoque na gestão do uso do solo, revelam exemplos como o
do relatório de Belém, que em 1990 começaram escassear loteamentos e
cresceram os condomínios fechados em localizações diferenciadas e em
grandes extensões, gerando segregação, criando barreiras físicas e não
estruturando as cidades a que pertencem (IPEA, 2001). A Tabela 4 apresenta
exemplos de alterações dos processos ambientais, em decorrência de um
empreendimento habitacional, conforme segmentos do meio ambiente: meio
físico, meio biótico e meio antrópico.

Tabela 4 – Possíveis alterações ambientais decorrentes de
Empreendimento habitacional.
Segmento
do Meio
Processo ou fator considerado
Ambiente

Meio Físico

•
•
•
•
•
•
•

•

Meio Biótico

•
•
•

•

•
•

Meio
Antrópico

•
•
•
•
•
•

•

aceleração do processo erosivo;
ocorrência de escorregamentos (solo e rocha);
aumento de áreas inundáveis ou de alagamento;
ocorrência de subsidência do solo;
diminuição da infiltração de água no solo;
contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas;
aumento da quantidade de partículas sólidas e gases na atmosfera; e
aumento da propagação de ondas sonoras.
supressão da vegetação
degradação da vegetação pelo efeito de borda;
degradação da vegetação pela deposição de partículas sólidas nas
folhas;
danos à fauna; e
incômodos à fauna.
aumento pela demanda por serviços públicos (coleta de lixo, correios) e
demais questões de infra-estrutura;
aumento do consumo de água e energia;
aumento de operações/transações comerciais;
aumento da arrecadação de impostos;
aumento da oferta de empregos;
aumento do tráfego;
alteração na percepção ambiental; e
modificação de referências culturais.

Fonte: Freitas (2001).

Essa dissertação trata especificamente dos loteamentos fechados. Com
a crescente demanda de espaços, tais loteamentos vêm se multiplicando,
impactando de forma positiva e negativa o meio ambiente. A análise de um

empreendimento habitacional, sob o ponto de vista dos aspectos ambientais,
tanto relacionando ao tipo e porte do empreendimento, como das populações
locais, é uma prática que deve ser muito explorada, na tentativa de obter
melhores resultados. Essa prática não deve considerar apenas o local do
empreendimento, mas também o seu entorno, ou até a cidade onde está
inserido, fazendo parte de sua política habitacional e de seu planejamento
geral.

A consciência atual de que os recursos naturais não são
ilimitados, bem como os sérios problemas ambientais que o
mundo está passando, apontam a necessidade de um crescente
investimento em pesquisas que permitam a construção do
habitat com menor prejuízo global. A partir da caracterização e
análise dos processos originais e sua alteração provável pelas
atividades do empreendimento, em suas diversas fases, podese propor instrumentos práticos de gestão ambiental. (Freitas,
2001).

2.7 Instrumentos de Gestão Ambiental
A grande possibilidade de implementação de instrumentos de gestão
ambiental em loteamentos fechados constitui um dos seus maiores diferenciais
em relação aos demais loteamentos.
Constitui marco significativo no Brasil, a edição, em 1981, da primeira
PNMA, que serviu de base paras as demais regulamentações na área,
conforme Bitar (1998).

Os requisitos ambientais em desenvolvimento no País, tanto
legais, quanto normativos, fornecem alguns fundamentos
essenciais para o estabelecimento de um modelo de gestão
integrada, ou seja, aplicável às relações do empreendimento

como o meio ambiente desde sua origem e ao longo de toda sua
vida útil. (Freitas, 2001 – grifo nosso).
Os instrumentos de gestão ambiental utilizados, afirma Bitar (1998),
consistem em sistematizações de procedimentos técnicos e administrativos
para assegurar a melhoria e o aprimoramento contínuo do desempenho
ambiental de um empreendimento ou de uma área a ser protegida.
Durante as fases de planejamento, construção e ocupação de
loteamentos fechados, devem ser previstos instrumentos de gestão ambiental
visando sistematizar procedimentos, estabelecer critérios de referências para o
próprio loteamento e para novos empreendimentos, além da valorização do
imóvel.
O Condomínio Riviera de São Lourenço, localizado no município de
Bertioga, litoral norte de São Paulo, é um exemplo de empreendimento com
características urbanísticas e ambientais, tornando-se o primeiro projeto de
desenvolvimento urbano a receber a Certificação Ambiental com a implantação
da International Organization for Standardization - ISO 14000.
A ISO 14000 é uma norma publicada pela ABNT, que fornece ao
empreendimento uma certificação ambiental, desde que sejam atendidos os
padrões de qualidade ambientais necessários. Dentre os instrumentos de
gestão ambiental, destaca-se a Avaliação de Impacto Ambiental - AIA e o
Sistema de Gestão Ambiental - SGA.
Segundo Luiz Augusto Pereira de Almeida (Sobloco, 2004), a Riviera de
São Lourenço é uma cidade que vem sendo implantada desde 1980, com
cerca de 5 mil unidades habitacionais, distribuídas entre 120 prédios e 2000 mil
casas. O empreendimento conta também com uma abrangente infra-estrutura
comercial e de serviços, com shopping center, restaurantes, bancos, escolas
de ensino fundamental e médio, flats, entre outros, num projeto de
desenvolvimento urbano de 9 milhões de m2. Fornecendo mais de 5 mil
empregos, entre diretos e indiretos, e representando a maior fonte de renda da

cidade de Bertioga, a Riviera oferece qualidade de vida, bem-estar e respeito
ao meio ambiente. Para chegar a esse nível de desenvolvimento, diversas
etapas foram realizadas:
•

Sistema de captação, tratamento e distribuição de água;

•

Sistema de captação, recalque e tratamento de esgotos;

•

Programa integrado de gerenciamento de resíduos sólidos;

•

Laboratório de controle ambiental com objetivo verificar a qualidade
das águas (mar, água tratada, efluentes de esgoto e canais de
drenagem);

•

Bolsões de áreas com 2,6 milhões de m2 para áreas verdes e
institucionais; e

•

Viveiro de mudas em área superior a 20 mil m2.

2.7.1 Avaliação de Impacto Ambiental
O instrumento da AIA é constituído de uma série de procedimentos
legais, institucionais e técnico-científicos, visando identificar os possíveis
impactos decorrentes da futura instalação de um empreendimento, prever a
magnitude destes impactos e avaliar a sua importância. A AIA é o resultado do
EIA e respectivo Rima, chamando-se EIA-Rima, composto por uma série de
documentos elaborados antes da instalação do empreendimento e que visam
subsidiar a tomada de decisão sobre a viabilidade ambiental do projeto
proposto.
Segundo Freitas (2001), é inegável a tendência de intervenção
significativa no meio físico com a implantação de qualquer empreendimento
habitacional, causando impacto ambiental e, portanto, sujeito aos princípios do
processo de AIA e aos procedimentos de licenciamento ambiental. Porém, a
Resolução CONAMA 001/86, que regulamenta os processos de AIA, prevê sua
execução

somente

para

projetos

urbanísticos

acima

de

100

ha

e

empreendimentos que podem interferir em áreas consideradas de relevante
interesse ambiental.
Desta forma, é recomendável para os empreendimentos que não estão
sujeitos

aos

instrumentos

de

gestão

ambiental,

implantar

programas

integrados, com a adoção de medidas de controle dos impactos ambientais
previstos, objetivando sistematizar e acompanhar o desempenho e eficácia das
medidas recomendadas, com procedimentos práticos e exeqüíveis.
Nos loteamentos fechados, tal procedimento deve ser implementado
durante as fases de planejamento, construção e ocupação, buscando minimizar
os agentes impactantes, assegurando o ganho de qualidade de vida aliado ao
desejo de segurança e bem estar.
Tanto a caracterização como a previsão dos impactos, devem
considerar: o uso de indicadores, ou seja, elementos que permitam traduzir, de
modo simples e objetivo, a alteração no processo, e assim permitir a avaliação
de sua influência na qualidade ambiental do contexto estudado. Para isso, os
indicadores devem fornecer medidas de magnitude das situações atual e futura
da alteração, sendo traduzidos por parâmetros quantitativos ou qualitativos,
segundo Munn (1975) apud Bitar (1998). Na Figura 5, são apresentados os
principais componentes de AIA.

AÇÃO PROPOSTA
AIA NECESSÁRIA

NÃO
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL

INCERTO

SIM

AVALIAÇÃO
INICIAL

AIA
REQUERIDA
DEFINIR TERMOS
DE REFERÊNCIA
DIAGNÓSTICO
AMBIENTAL
IDENTIFICAÇÃO, PREVISÃO E
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS
MEDIDAS MITIGADORAS
E COMPENSATÓRIAS
PLANO DE
GERENCIAMENTO

REVISÃO

ESTUDO DE IMPACTO
AMBIENTAL
RELATÓRIO DE
IMPACTO AMBIENTAL

REJEIÇÃO

DECISÃO

CONSULTA PÚBLICA

APROVAÇÃO
MONITORAMENTO
AUDITORIA

Figura 5 – Fluxograma dos principais componentes do processo de
avaliação de impacto ambiental – Bitar (2001).

Segundo Carmo (2002), o EIA-Rima tem as seguintes legislações a
seguir, que poderão servir de base:
•

Lei 6.803/80 – dispõe sobre diretrizes básicas para o zoneamento
industrial nas áreas críticas de poluição;

•

Lei 6.938/81 – cuida da Política Nacional do Meio Ambiente;

•

Decreto 88.351/83 – regovado pelo Decreto 99.274/90;

•

Decreto 99.274/90 – regulamenta a Lei 6.938/81;

•

Resolução CONAMA 001/86 - que define o impacto ambiental;

•

Resolução CONAMA 006/87 – que dita regras especiais sobre o
licenciamento ambiental de obras de grande porte, relacionadas com
geração de energia elétrica;

•

Resolução 009/87 – regula as audiências públicas, quanto à
participação comunitária nos EIAs;

•

Constituição Federal/88 – que abriu um grande leque a respeito do
direito a qualidade do meio ambiente, como manifestação do direito à
vida em todas as suas formas;

•

Constituições Estaduais; e

•

Leis Orgânicas dos Municípios.

No âmbito da gestão do loteamento fechado, já na fase de ocupação, o
diagnóstico ambiental deverá ser uma das etapas de análise constante,
procurando a identificação, previsão e avaliação dos impactos gerados no
próprio empreendimento e no seu entorno, de forma a serem adotadas
medidas

mitigadoras.

Tal

procedimento

resulta

em

programas

de

monitoramento, de compensação e de gestão ambiental, realimentados
constantemente, chegando ao estabelecimento de planos de ação ambiental,
proporcionando ganhos de desempenho ambiental.

2.7.2 Sistema de Gestão Ambiental
Bitar e Ortega (1998) definem o SGA como conjunto de medidas
implementadas no âmbito geral do empreendimento, envolvendo a estrutura
organizacional, o estabelecimento de responsabilidades, a definição de
procedimentos e a alocação de recursos, com o objetivo de articular todas as
ações, voltadas à melhoria contínua do desempenho ambiental, conforme a
Figura 6.

Melhoria Contínua

Análise crítica
pela administração

Política ambiental

Planejamento

Verificação e
ação corretiva

Implementação
e operação

Figura 6 – Modelo de Sistema de Gestão Ambiental - ABNT (1996).

Os parâmetros adotados do modelo inglês serviram de referência para a
elaboração de uma série de normas técnicas editadas pela International
Organization for Standardization - ISO e no Brasil pela ABNT denominada ISO
14001, que incluem os procedimentos recomendados para a implementação de
um SGA e obtenção da correspondente certificação ambiental.
A Norma ISO 14001 visa disponibilizar às empresas interessadas
ferramentas para que elas possam implantar um sistema de gestão ambiental,
capaz de auxiliá-las na obtenção de seus objetivos ambientais e econômicos
(Sobloco, 2004). Ou seja, esta norma foi idealizada com o sólido propósito de
compatibilizar a proteção ambiental e prevenção à poluição com o crescimento
socioeconômico de uma organização. Na prática, consiste numa forma eficaz
do equacionamento do desenvolvimento sustentado, baseado na premissa que
a organização irá, periodicamente, analisar criticamente e avaliar o seu sistema
de gestão ambiental de forma a identificar oportunidades de melhoria e sua
implementação.

3 CRESCIMENTO URBANO E OS LOTEAMENTOS FECHADOS
Na tentativa de explicar o caos que se instala nas cidades, gerando
impactos ambientais, principalmente nos aspectos relativos à ocupação do
espaço urbano, torna-se importante buscar explicações no crescimento
populacional, aliado ao processo de desenvolvimento desse espaço urbano.
Na história do Brasil encontram-se fatos que explicam o crescimento da
população e sua concentração, como é o caso de Salvador, que iniciou a
primeira rede urbana do País, mantendo sua primazia até meados do século
XVIII, quando o Governo Geral da colônia foi transferida para a cidade do Rio
de Janeiro.
Em fins do século XIX, o Brasil assistiu ao fenômeno de urbanização
significativa do território. A formação de uma rede de cidades inicia-se por São
Paulo, devido à produção cafeeira, envolvendo os estados do Rio de Janeiro e
de Minas Gerais, segundo Almeida (2003). A partir da década de 40,
intensificou-se o processo de urbanização do Brasil, com a expansão das
atividades industriais nos grandes centros, atraindo os trabalhadores das áreas
rurais, com o intuito de maiores rendimentos e melhores condições de
educação e saúde, conforme relatado no Almanaque Abril (2000).
A partir do Censo de 1940, a população brasileira começou a ser
classificada em urbana e rural. O Brasil deixa de ser um país essencialmente
agrícola no final da década de 60, quando a população urbana chega a 55,9%.
Com a mecanização das atividades de plantio e colheita no campo, enorme
contingente de trabalhadores rurais migram para as capitais.
A Tabela 5 apresenta a distribuição da população no espaço urbano e
rural, a partir de 1940.

Tabela 5 – Distribuição da População no espaço urbano e rural,
a partir de 1940.
Ano

População Urbana

População Rural

População

%

Nº hab

%

Total

1940

Nº hab
12.880.182

31,2

28.356.133

68,8

41.236.315

1950

18.782.891

36,2

33.161.506

63,8

51.944.397

1960

31.303.034

44,7

38.767.423

55,3

70.070.457

1970

52.084.984

55,9

41.054.053

44,1

93.139.037

1980

80.936.409

67,7

38.566.297

32,3

119.502.706

1991

110.875.826

75,5

36.041.633

24,5

146.917.459

1996

123.082.167

78,4

33.997.406

21,6

157.079.573

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Anuário Estatístico do Brasil, 1996 e Contagem da População, 1996. Mota (1999).

É exatamente entre 1960 e 1970 que se nota a inversão da população
urbana e rural, conforme indicado no Gráfico 1, baseado nos dados da Tabela
5.
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Gráfico 1 – Crescimento da População Brasileira, baseado em dados do IBGE.

Nos anos 70, continua Almeida (2003), as grandes cidades concentram
o maior número de fábricas e, portanto, atraem ainda mais os trabalhadores
vindos do campo. A região Sudeste destaca-se como a mais urbanizada e a
capital de São Paulo recebeu aproximadamente 3 milhões de migrantes de
diversos estados. Em 1971, São Paulo foi apontada como a cidade com melhor
qualidade de vida urbana do País. A renda per capita era em torno de U$ 550,
quando a média nacional era de U$ 350. A participação da cidade na produção
industrial correspondia a 24% do total brasileiro. O índice de mortalidade infantil
de 7,4%, abaixo dos 11,2% da média nacional, mas ainda acima dos países
mais desenvolvidos. O índice de conforto nas habitações, com 1,7 pessoa por
cômodo, é melhor que o limite máximo aceitável de 2,0.
O surgimento das regiões metropolitanas é uma das conseqüências
dessa época, onde o rápido crescimento de cidades vizinhas e seus subúrbios
formam um só conjunto, desencadeando o processo chamado de conurbação,
que eclode no Brasil em 1980 e prolonga-se na década de 1990 em diversas
regiões (Almeida, 2003).
Segundo Frigoletto (2004), conurbação é o processo de expansão das
cidades,

até

elas

se

tornarem

contínuas,

plenamente

integradas

socioeconomicamente e com problemas de infra-estrutura urbana comuns ao
conjunto de municípios da metrópole. No Brasil são legalmente reconhecidas
nove regiões metropolitanas, duas delas, São Paulo e Rio de Janeiro, são
consideradas nacionais, por polarizarem o País inteiro, concentrando a sede
dos grandes bancos e indústrias, os centros de pesquisa mais avançados, as
bolsas de valores, os melhores hospitais, entre outros aspectos. As demais
regiões metropolitanas, consideradas regionais são Porto Alegre, Curitiba, Belo
Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém.
A Região Metropolitana de São Paulo - RMSP é formada por 39
municípios (Tabela 6 e Figura 7) e foi constituída pela Lei Complementar
Federal nº 14, de 8/6/73, e Lei Complementar Estadual nº 94, de 29/5/74
(Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - FSEADE, 2002).

Tabela 6 – Municípios da RMSP.
Os Municípios da Região Metropolitana de São Paulo
1 Arujá

14 Guararema

27 Ribeirão Pires

2 Barueri

15 Guarulhos

28 Rio Grande da Serra

3 Biritiba - Mirim

16 Itapevi

29 Salesópolis

4 Cajamar

17 Itaquaquecetuba

30 Santa Isabel

5 Caieiras

18 Itapecerica da Serra

31 Santana de Parnaíba

6 Carapicuíba

19 Jandira

32 Santo André

7 Cotia

20 Juquitiba

33 São Bernardo do Campo

8 Diadema

21 Mairiporã

34 São Caetano do Sul

9 Embu

22 Mauá

35 São Lourenço da Serra

10 Embu-Guaçu

23 Mogi das Cruzes

36 São Paulo

11 Ferraz de Vasconcelos

24 Osasco

37 Suzano

12 Francisco Morato

25 Pirapora do Bom Jesus

38 Taboão da Serra

13 Franco da Rocha

26 Poá

39 Vargem Grande Paulista

Fonte: RMSP (2004).

Figura 7 – Municípios da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, 2004.

São Paulo com 10,5 milhões de habitantes é o centro de uma
região metropolitana de 5000 quilômetros quadrados que se
espalha por 30 municípios. Ali vivem 18 milhões de pessoas, o
que faz da megalópole paulista a quarta maior do mundo em
população, atrás apenas de Tóquio, Cidade do México e
Bombaim. (Caixeta, 2003).
A instituição das regiões metropolitanas acarreta sérios problemas,
quando não se criam os serviços necessários, como transporte público e
habitação, para atender ao crescimento da população desse conjunto de
cidades.

O aumento da população e a ampliação das cidades deveriam
ser acompanhados do crescimento de toda a infra-estrutura
urbana, de modo a proporcionar aos habitantes uma mínima
condição de vida... Na atualidade, o planejamento busca sanar
os problemas dos assentamentos já estabelecidos nos meios
urbanos, desenvolvendo, assim, ações mais corretivas que
diretivas no que toca à produção dos espaços...

...pode-se

concluir que um traço marcante na urbanização brasileira
contemporânea é o seu caráter espontâneo e anárquico. (Mota,
1999).
Segundo Negri (2003), com base na Pesquisa de Condições de Vida de
1998, a FSEADE indica que a RMSP tem déficit habitacional de 171 mil
domicílios. O Estado de São Paulo está formulando seus princípios de ação na
área de desenvolvimento habitacional e urbano, amplamente discutido na
Conferência Estadual das Cidades. Esse déficit habitacional produz condições
inadequadas de vida para a população, gerando conflitos e desencadeando a
violência urbana.

Nas pesquisas realizadas com a população, o problema

violência tem se destacado e, portanto, há a necessidade de desenvolver
mecanismo de planejamento para sanar tal impacto na sociedade.

3.1 A Evolução da Cidade de São Paulo
É possível descrever a evolução da cidade de São Paulo, por meio de
fatos

históricos

descritos

a

seguir,

permitindo

o

entendimento

das

transformações (São Paulo: Município, 2002).
A explosão demográfica ocasionada pela substituição de mão-de-obra
escrava por imigrantes e a opção da elite cafeeira em residir na cidade fizeram
com que a população de 30 mil habitantes, em 1870, saltasse para 240 mil em
1900, gerando transformações na cidade de São Paulo, antes colonial, com a
chegada dos melhoramentos urbanísticos.
Nessa época, começa a expansão urbana em direção às várzeas, onde
os espaços vazios passam a ser ocupados por fábricas e bairros operários. A
preocupação com a expansão urbana é até então somente voltada para
aspectos estéticos e de higiene. O Código de Posturas de 1886 constitui-se na
primeira legislação urbanística, sem configurar diretrizes gerais de uso e
ocupação do solo.
O atual Código de Posturas da Prefeitura de São Paulo (São Paulo,
2004), em fase de elaboração, visa ordenar o comportamento de todos os
espaços públicos da cidade. Um grupo de trabalho constituído pelas
Secretarias do Governo Municipal, do Planejamento Urbano, da Infra-Estrutura
Urbana, da Habitação e Desenvolvimento Urbano, do Abastecimento, dos
Negócios Jurídicos, das Subprefeituras, de Serviços e Obras, do Verde e Meio
Ambiente, da Saúde, dos Transportes, sob a coordenação da Secretaria
Municipal do Planejamento - SEMPLA, após análise de todos os textos legais
vigentes dispersos, elaborou uma primeira minuta de Projeto de Lei.
Em 1912, com a iniciativa privada se propondo a desenvolver novos
subúrbios, tem início o projeto do loteamento do bairro Jardim América,
constituindo-se no primeiro empreendimento da América do Sul nos padrões
das cidades-jardim inglesas.

A influência da companhia “City de San Paulo Improvements and Free
Hold Land Co. Ltd” é notória nos projetos de loteamentos residenciais,
marcando o surgimento dos bairros-jardins de origem inglesa, que levaram à
transformação da malha urbana, e no encaminhamento de sugestões para
alterações dos dispositivos legais, especialmente os relativos às diretrizes de
loteamentos residenciais.
Tem-se registro que a população mais pobre concentra-se nas regiões
periféricas, sem acesso a muitos serviços públicos, e em péssimas condições
de vida. Começam a surgir o déficit dos serviços públicos, principalmente nos
transportes por meio de bondes. O ônibus e carros particulares passam a servir
a região.
Em 1920, com a Lei Municipal 3.427, é criado o Código de Obras Arthur
Saboya, com a preocupação de controlar a estética, higiene e segurança das
edificações.
A Lei Municipal nº 2.611 de 20/06/1923 passou a exigir do loteador (São
Paulo: Município, 2002):
•

Em zona urbana, com terrenos maiores que 40 mil m2, a doação de
20% da área para vias de circulação e 5% para espaço livre
ajardinado;

• Dimensões dos lotes:
o Área mínima:

300,00 m2

o Frente mínima:

10,00 m

o Profundidade mínima:

25,00 m

A construção do Edifício Martinelli, pelo Conde Francisco Matarazzo,
entre 1925 e 1929, inicia o processo de verticalização da cidade (Figura 8).

Figura 8 – São Paulo nos anos 30: Edifício Martinelli,
primeiro arranha-céu - O crescimento..., 1971.

Em 1925, é criada a Comissão para a elaboração do Plano Geral do
Conjunto,

abrangendo

planos

parciais

de

extensão,

melhoramento

e

embelezamento da cidade de São Paulo. Este Plano deu origem ao Plano de
Avenidas, de Prestes Maia, apresentado em 1930, que delineia uma
reestruturação de toda a cidade.
Após a II Guerra Mundial, a concentração do desenvolvimento
econômico-industrial em São Paulo determina o ritmo de crescimento
populacional, marcado principalmente pela migração interna, chegando à taxa
de 5,2% ao ano. Para atender ao processo de desenvolvimento, aumenta a
expansão rumo aos terrenos da periferia, com características naturais
desfavoráveis a ocupação, mas com preços acessíveis.
Em 1956, o Pe. Lebret, por meio de um contrato entre a Prefeitura e a
Sociedade de Pesquisas de Economia e Urbanismo/Sagmacs, começa uma
série de pesquisas buscando análise da estrutura fundamental da aglomeração
paulistana, abrangendo inclusive municípios vizinhos. O resultado da pesquisa
da Sagmacs levou à criação da Lei Municipal 5.261/57, que estabelece o
controle da densidade de ocupação do solo, gerando as leis de zoneamento
incorporadas ao Código de Obras (São Paulo: Município, 2002).

O Plano Urbanístico Básico - PUB, realizado em 1968, mostra
claramente a defasagem que existe entre as necessidades da população, seja
de transportes, moradias e saneamento básico, e a capacidade de atendimento
dos serviços até então oferecidos.
Segundo o urbanista Jorge Wilheim (O Crescimento..., 1971), faltou
coragem para parar tudo e analisar as recomendações do PUB e do Plano
Metropolitano de Desenvolvimento Integrado - PMDI, que seria lançado. Uma
das recomendações era direcionar o crescimento da Grande São Paulo para
leste, e não para sul e sudeste, (onde estão localizadas as represas que
abastecem a cidade), pois a zona leste oferece menos perigos de poluição do
ar e da água potável.
O PUB associado ao PMDI forma a base para a Lei Municipal 7.688/71
que criou o Plano Diretor de Desenvolvimento Interado - PDDI, base na Lei de
Zoneamento da Cidade – 7.805/72, 8.001/73 e subseqüentes, ainda em vigor.
É na década de 60 que começa a ser percebido o declínio da taxa de
crescimento da cidade de São Paulo e o conseqüente crescimento
populacional das regiões periféricas da Grande São Paulo. Estas migrações
são atribuídas ao crescente deslocamento das indústrias para áreas
periféricas, conforme dados da Tabela 7.
Tabela 7 - Evolução da População na Grande São Paulo e Município
Anos

Grande São Paulo
População Taxa Geométrica
de Crescimento
(%)

Município de São Paulo
População Taxa Geométrica
de Crescimento
(%)

1940

1.568.045

1.326.261

1950

2.662.786

5,44

2.198.096

5,18

1960

4.739.406

5,93

3.666.701

5,25

1970

8.139.730

5,56

5.924.615

4,92

1980

12.588.725

4,46
8.493.226
Fonte: São Paulo: Município (2002).

3,67

Partiria-se do pressuposto que estas novas áreas a ocupar deveriam ser
dotadas de melhoramentos e infra-estrutura, suficientes para atender à
demanda, fatores estes que não ocorreram.

3.2 O Município de São Paulo a partir de 1980
A partir da década de 80, constata-se a ocupação de áreas mais
afastadas dos centros urbanos, criando-se novos núcleos residenciais,
buscando a melhoria na qualidade de vida, meta prioritária desta nova
proposta, visando proporcionar ganhos como, por exemplo, terrenos grandes,
espaços comuns, áreas verdes, tranqüilidade, segurança e ar puro. O caminho
de crescimento da urbanização a partir do centro urbano é observado no
sentido radial, em direção ao interior do estado, utilizando as margens das
estradas, conforme indicado na Figura 9.

Figura 9 – Região Metropolitana de São Paulo e principais rodovias
de acesso – Nascimento (1996).

A Figura 10 mostra esquematicamente, o centro urbano e o sentido
radial das estradas de acesso ao interior do Estado.

Rod

Rod

Rod Fernão
Rod Presidente

Rod Castelo
SÃO PAULO
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Figura 10 – A cidade de São Paulo e as principais rodovias de acesso.

Conforme Santos (2004), em meados da década de 70 é implantado o
Alphaville, que costuma ser considerado um dos primeiros condomínios
horizontais fechados de São Paulo, mesmo sendo, na verdade, um dos
primeiros loteamentos fechados implantados na região metropolitana da
cidade.
Localizado a 23 km de São Paulo, com acesso pela Rodovia Castelo
Branco, nos municípios de Barueri e Santana do Parnaíba, o megacondomínio
Alphaville, como é tratado pela Sociedade Alphaville Empresarial, foi construído
há mais de 30 anos e segue o conceito das edge cities americanas, reunindo
residências, serviços e empregos, como uma minicidade. É formado por quinze
blocos residenciais, três centros empresariais e várias áreas de comércio e
serviços, conforme relatam Zakabi e Sabóia (2002). São 35000 pessoas
morando nos quinze blocos residenciais, segundo os últimos dados da

Sociedade, o que requer uma infra-estrutura muito bem planejada e em
constante manutenção.
A partir de Alphaville afirmou-se a tendência em se implantar esses
empreendimentos nos municípios vizinhos a São Paulo, ao longo das rodovias
Castelo Branco e Raposo Tavares, nas regiões oeste e sudoeste da Grande
São Paulo, continua Santos (2004). Ao longo da rodovia Castelo Branco
encontram-se, além de Alphaville, outros grandes loteamentos fechados, como
Tamboré e Aldeia da Serra, e, ao longo da Raposo Tavares, o Granja Vianna,
entre outros. Pode-se citar ainda outros condomínios, com características
semelhantes ao Alphaville, como Ecoville em Araçariguama, Reserva Colonial
em Valinhos, Parque Imperial na Serra da Cantareira.
A implantação dos loteamentos próximos as rodovias justifica-se pela
facilidade de acesso aos centros urbanos, acesso esse necessário para
desenvolvimento das atividades essenciais da população, como trabalho e
estudo, aliado a recreação.
A garantia de acesso mostrou-se não ser suficiente para desenvolvimento de
um “novo bairro” com total conforto, gerando situações de desconforto no
próprio espaço e no seu entorno que são relatadas a seguir e que são
ignoradas pelos compradores em função de ganhos na qualidade de vida,
gerando alto risco de arrependimento, conforme relatam Zakabi e Sabóia
(2002). Essas situações de desconforto podem ser elencadas pela própria
população do loteamento e circunvizinhança:
• Transporte coletivo inadequado até os centros urbanos, implicando
na necessidade do automóvel;
• Acesso dificultado aos serviços essenciais seja pela distância ou pela
falta de transporte;
• Grande risco de congestionamento nas estradas de acesso,
principalmente perto dos feriados;
• Infra-estrutura urbana deficitária em muitos casos, com sistema de
abastecimento de água, tratamento de esgoto e fornecimento de
energia, precários para comportar o contingente populacional da
região; e

• Entorno caracterizado por bairros muito pobres e em alguns casos,
favelas.

... são imaginadas cidades ideais em que a população possa se
isolar de todos os problemas. O que nem sempre é o que
acontece na realidade. A proliferação dos condomínios
fechados acaba colocando em evidência a cisão social. É a
segregação das elites. As pessoas de maior poder aquisitivo
foram atraídas por esses empreendimentos imobiliários em busca
de amenidades, como local com áreas naturais, distância da
violência, do barulho e menos trânsito. Os condomínios fechados
estão localizados tanto em áreas mais distantes (antes
consideradas como periferias ou rurais) quanto centrais. É
comum ver condomínios de luxo ao lado de favelas. Essa
proximidade em nada melhora a infra-estrutura disponível para os
vizinhos pobres. Isso porque a territorialidade é seletiva, ou seja,
os condomínios têm sua própria infra-estrutura e serviços,
disponíveis ao grupo social que pode arcar com o valor do
investimento, o que reforça a segregação social. (Luchiari – grifo
nosso, 2003).

O aparecimento de condomínios e loteamentos fechados em São
Paulo faz parte de um processo mais amplo, que caracteriza um
novo padrão de segregação espacial e desigualdade social
na cidade. Este novo modelo de segregação substitui, aos
poucos, o padrão dicotômico centro-rico / periferia-pobre. Dá-se
lugar a outros tipos de espaços segregados, fragmentados e
heterogêneos, derivados de transformações nos padrões de
moradias dos mais ricos e dos mais pobres: melhoria da periferia
combinada com o empobrecimento da classe trabalhadora e
deslocamento das classes média e alta para fora do centro; das
recentes

dinâmicas

econômicas

e

suas

distribuições

de

atividades; crescimento do setor terciário e desindustrialização;
da reversão das costumeiras tendências de crescimento

demográfico; e do aumento do crime violento e do medo, que faz
com que pessoas de classes distintas busquem moradias mais
seguras. (Santos – grifo nosso, 2004).
Os impactos ambientais causados pela implantação de loteamentos
residenciais, como os citados anteriormente, devem ser analisados durante as
fases de planejamento, buscando soluções adequadas e tecnicamente viáveis,
visando minimizar a agressão ao meio ambiente.
A Resolução CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986, indica no
Artigo 2º, a necessidade de apresentação do EIA-Rima para projetos
urbanísticos, acima de 100 ha. ou em áreas consideradas de relevante
interesse ambiental a critério da Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA
e dos órgãos municipais e estaduais competentes (São Paulo, 1994). Tal
resolução significou considerável conquista para o sistema ambiental, pois o
EIA-Rima possibilitou introduzir a viabilidade ambiental nos projetos de
empreendimentos concomitantemente com as variáveis técnicas e econômicas.
No início do século XXI, verifica-se que as variáveis técnicas e econômicas, se
comparadas aos impactos ambientais causados, representam ainda a
maior parcela de decisão na implantação de loteamentos residenciais. O
equilíbrio deve ser alcançado, ou melhor, as preocupações com as
questões ambientais deveriam proporcionar saldo positivo, caminhando
no sentido da sustentabilidade da região.
A correção dessa situação depende necessariamente da
conjugação de esforços políticos, econômicos e do nosso meio
técnico, no sentido de um planejamento habitacional que
tenha por referencial o homem, suas necessidades de infraestrutura e espaços públicos de lazer, sem esquecer a
qualidade ambiental. (Freitas – grifo nosso, 2001).
A divisão entre centro e periferia, de acordo com Luchiari (2003), não é
mais tão rígida: Até os anos 70, a área central das cidades brasileiras era
caracterizada por ser melhor equipada, enquanto a periferia era associada aos
pobres. Em 2003 não se sustenta mais esse modelo centro-periferia, nem na

escala das relações internacionais, nem na estrutura urbana das cidades. A
periferia hoje está no centro e vice-versa.
Tal depoimento vem confirmar as premissas aqui levantadas, de que o
crescimento da cidade de São Paulo vem se caracterizando pela ocupação das
áreas mais afastadas do centro, anteriormente chamados de periferia e, hoje,
novos pólos de concentração populacional, porém com grande carência de
infra-estrutura urbana.

4 PLANEJAMENTO URBANO E OS LOTEAMENTOS FECHADOS
No Brasil, e especialmente na RMSP, os mecanismos do Poder Público
não cumpriam seu papel, para frear a implantação de novas ocupações, sejam
essas ocupações

formais ou clandestinas, devido ao grande déficit

habitacional. Constituíram-se as cidades legais (baseadas em leis de
zoneamento e uso e ocupação do solo) e as cidades reais (constituídas por
favelas, cortiços, invasões e parcelamentos clandestinos), de acordo com o
ATLAS AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (São Paulo: Município,
2002).
É ainda comum encontrar novos bairros localizados em áreas invadidas,
caracterizando ocupações ilegais, sem infra-estrutura adequada e com índices
elevados de degradação ambiental e baixa qualidade de vida da população.
O

planejamento

urbano

é

uma

ferramenta

essencial

para

o

desenvolvimento futuro da cidade e seus arredores, prevendo e projetando
soluções de infra-estrutura, que de fato possam ser executadas. Em se
tratando de Brasil, talvez essa seja uma das tarefas mais difíceis a serem
cumpridas, uma vez que o País é extremamente heterogêneo, em diversos
aspectos.
Os dados do IBGE revelam que os números do Brasil, apresentados
resumidamente na Tabela 8, apresentam grandes disparidades.
Tabela 8 – Dados Censitários do Brasil, Estado de São Paulo, Região
Metropolitana de São Paulo e Município de São Paulo.
Local
Brasil
Estado de São Paulo
Região Metropolitana de São Paulo

Área
(km2)

População
(em mil)

Densidade
Demográfica
(hab/km2)

8547404

169799

20

248809

37032

149

8051

17834

2215

10434

6915

Município de São Paulo
1509
Fonte: São Paulo: Estado (2002).

Em análise aos dados apresentados na Tabela 7, a RMSP apresenta
densidade demográfica 110 vezes maior que a do Brasil, e que por sua vez
representa apenas 30% da densidade demográfica da cidade de São Paulo
(Gráfico 2).
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Gráfico 2 – Densidade Demográfica em 2000.

A Política de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - PDHU tem como eixo condutor a busca da promoção contínua da
melhoria da qualidade de vida das famílias mais carentes. As soluções de
atendimento habitacional devem ter por base tanto a produção de novas
moradias como a recuperação e melhoria de áreas urbanas degradadas,
assegurando o contexto regional diferenciado das necessidades urbanas e
socioambientais dos municípios paulistas (Negri, 2003).
A Lei nº 10.257 que trata do Estatuto da Cidade (Brasil, 2001) veio
regulamentar o planejamento das cidades, conforme relatado a seguir:

Art. 2º. A política urbana tem por objetivos ordenar o pleno
desenvolvimento

das

funções

sociais

da

cidade

e

da

propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

Parágrafo IV – planejamento do desenvolvimento das cidades,
da distribuição espacial da população e das atividades
econômicas do Município e do território sob a sua influência, de
modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e
seus efeitos negativos sobre o meio ambiente.
Em relação ao loteamento fechado, um dos aspectos a ser tratado é sua
inserção na política urbana geral, com integração principalmente do seu
entorno, considerando a geração de infra-estrutura e serviços públicos, além
de apoio ao desenvolvimento comunitário onde está inserido.
Considerando a questão ambiental, incluindo a qualidade de vida em
seu segmento social, são consideradas, a seguir algumas questões a serem
tratadas no planejamento de novos empreendimentos habitacionais. Apesar de
ter aplicações em qualquer loteamento, procurou-se ressaltar aspectos
característicos dos loteamentos fechados.

4.1 Planejamento e Saneamento
Segundo Mota (1999), a Organização Mundial de Saúde - OMS, em
1965, no boletim número 297, da série de Relatórios Técnicos, relata:

Desde que o uso do solo tem sido tradicionalmente a chave para
o planejamento metropolitano, deve ser considerada a sua
interação com o sistema de abastecimento de água, coleta e
disposição de esgoto, drenagem, transporte, coleta e disposição
de lixo, poluição do ar, do solo e da água.

A OMS ressalta ainda que os profissionais do planejamento e do
saneamento devem trabalhar de forma integrada, procurando atender ao
objetivo comum, que é a melhoria da qualidade de vida da população.
Em situações de loteamentos fechados, além do abastecimento de água
e esgotamento sanitário, uma das questões que devem ser tratadas, e que são
usualmente relegadas, é a integração com as redes locais de drenagem.Tal
fato é decorrente da questão ambígua criada pela apropriação de espaço
público

pelo

loteamento

fechado,

criando

zonas

truncadas

onde

as

responsabilidades estão mal definidas e não consideradas legalmente de modo
adequado.
A implantação do loteamento deverá impermeabilizar parte significativa
do solo, formando fluxos concentrados de águas pluviais. A falta de previsão
adequada de sistemas de drenagem na interface entre o loteamento e o seu
entorno imediato, tem acelerado o processo erosivo local, com destruição até
de infra-estruturas já implementadas.

4.2 Planejamento e Desenvolvimento Sustentável
O planejamento deve ser realizado com base na concepção do
desenvolvimento sustentável, assim entendido como: aquele que atende às
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações
futuras atenderem às suas próprias necessidades, conforme relatado pela
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento.
De acordo com a Agenda 21 Brasileira (Sabesp, 2000), que resultou da
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em
seu capítulo 1.3 – A sustentabilidade nas cidades, descreve a realidade
brasileira:

O próprio processo de expansão urbana nas últimas quatro
décadas, fruto de um intenso êxodo rural e de disparidades
regionais de renda, determinou a ocupação desordenada do
solo pelas populações de baixa renda migrantes, que, em
seguida, passaram a pressionar os governos pela implantação
de

todas

as

infra-estruturas

sociais

(educação,

saúde,

habitação, abastecimento de água, saneamento, transporte,
drenagem, limpeza urbana, segurança, lazer). Coincidindo esse
processo com a deterioração progressiva das finanças públicas,
levou ao não atendimento da maior parte das demandas e a
uma situação quase caótica nas metrópoles e outras grandes
cidades, já que interesses políticos e econômicos contribuíram
para a legalização dessa expansão, o que gera direitos sociais
não atendidos.
Na tentativa de contribuir na minimização de tais problemas, essa
pesquisa procurou estabelecer medidas e ações relacionadas às atividades de
um loteamento fechado, que caminhem no sentido de um desenvolvimento
sustentável,

não

só

do

empreendimento,

como

também

de

pela

política

suas

circunvizinhanças.

4.3 Planejamento Municipal
O

Poder

Público

municipal

é

responsável

de

desenvolvimento urbano, conforme prevê a Constituição Federal de 1988 –
art.182 e complementada pelo Estatuto da Cidade – Lei Federal nº 10.257 de
10 de julho de 2001, que, de acordo com as diretrizes, tem por objetivo ordenar
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar
de seus habitantes.
Os instrumentos básicos do planejamento municipal, de acordo com o
Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), Art. 4º, Parágrafo III, são:

•

Plano diretor

•

Disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo

•

Zoneamento ambiental

•

Plano plurianual

•

Diretrizes orçamentárias e orçamento anual

•

Gestão orçamentária participava

•

Planos, programas e objetivos setoriais

•

Planos de desenvolvimento econômico e social

O Estatuto da Cidade, em seu art. 41, diz:

O Plano Diretor é obrigatório para cidades:
I - com mais de vinte mil habitantes;
II - integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações
urbanas;
III - onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os
instrumentos previstos no § 4º do art. 182 da Constituição
Federal;
IV - integrantes de áreas de especial interesse turístico;
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou
atividades com significativo impacto ambiental de âmbito
regional ou nacional.
Em relação ao Estado de São Paulo, a Constituição paulista tornou o
Plano Diretor obrigatório para todos os municípios.
Segundo Mota (1999), o Plano Diretor deve conter as diretrizes e
padrões da organização do espaço urbano, do desenvolvimento sócioeconômico e do sistema político-administrativo, sempre visando melhorar as
condições de vida da população, na cidade. Não deve constituir um documento
estático,

com

duração

definida,

mas

ser

permanentemente, pelos técnicos e pela população.

avaliado

e

adaptado

A Conferência Estadual das Cidades divulgou a PDHU, cujas diretrizes
estratégicas aplicadas ao presente estudo indicam:

Item 5. Promover a regulamentação do Estatuto da Cidade
na esfera estadual de modo a fornecer ao Estado novas bases
Políticas de Desenvolvimento Habitacional e Urbano.

Item 7. Fomentar a revisão dos procedimentos legais e
institucionais para a regularização urbana no Estado, a partir
da avaliação dos entraves existentes na legislação vigente e nos
procedimentos institucionais, administrativos e cartoriais.

Item 8. Estabelecer ações conjuntas com os municípios para
aplicação de instrumentos da Política Urbana.
Para as questões específicas de um loteamento fechado, há que se
estabelecer um plano de desenvolvimento integrado, preocupado com sua
inserção física, jurídica, urbanística e social do município. Para tanto, deverão
ser apresentadas recomendações ou diretrizes, desde a fase de planejamento
do empreendimento, até sua ocupação.
Marini (2004) aponta que os loteamentos especiais, também
conhecidos por "condomínio horizontal" ou "loteamento fechado", vêm
sendo implantados sem que haja um normativo adequado para esse tipo de
empreendimento, quer federal ou mesmo local, regulamentador de seus
aspectos urbanísticos. Tais loteamentos são bem diferentes dos convencionais,
pois a área de domínio pública tem utilização privativa por seus moradores.

“Os loteamentos especiais estão surgindo especialmente nos
arredores das grandes cidades, visando descongestionar as
metrópoles. Para esses loteamentos não há, ainda, legislação
superior específica que oriente sua formação, mas nada
impede que os Municípios editem normas urbanísticas
adequadas a essas urbanizações. E tais são os denominados

‘loteamentos

fechados’,

‘loteamentos

integrados’,

‘loteamentos em condomínio’, com ingresso só permitido aos
moradores

e

pessoas

por

eles

autorizadas

e

com

equipamentos e serviços urbanos próprios, para autosuficiência da comunidade. Essas modalidades merecem
prosperar. Todavia, impõe-se um regramento legal prévio
para disciplinar o sistema de vias internas (que em tais casos
são bens públicos de uso comum do povo) e os encargos de
segurança, higiene e conservação das áreas comuns e dos
equipamentos de uso coletivo dos moradores, que tanto
podem ficar com a Prefeitura como com os dirigentes do
núcleo, mediante convenção contratual e remuneração dos
serviços por preço ou taxa, conforme o caso." (Meirelles apud
Marini, 2004).

"A denominação de ‘loteamento fechado’ vem sendo atribuída a
certa forma de divisão de gleba em lotes para edificação, que,
embora materialmente se assemelhe ao loteamento, na
verdade deste se distancia no seu regime como nos seus
efeitos e resultados. Não se trata, por isso, de instituto do
parcelamento urbanístico do solo, ainda que possa ser
considerada uma modalidade de urbanificação, porque se
traduz num núcleo populacional de caráter urbano. Modalidade
especial de aproveitamento do espaço, não pode o Direito
Urbanístico desconhecê-la, a despeito de reger-se por critérios
do Direito Privado entre nós, sob forma condominial. Então o
chamado ‘loteamento fechado’ constitui modalidade especial
de aproveitamento condominial de espaço para fins de
construção de casas residenciais térreas ou assobradadas
ou edifícios. Caracteriza-se pela formação de lotes autônomos
com áreas de utilização exclusiva de seus proprietários,
confinando-se

com

outras

de

utilização

comum

dos

condôminos. O terreno, assim ‘loteado’, não perde sua
individualidade

objetiva,

conquanto

sofra

profunda

transformação jurídica... O regime jurídico dessa modalidade
de desenvolvimento urbano, como acabamos de indicar é o
Direito Privado, com base no art. 8º da Lei 4.591/64, com
natureza jurídica, como visto, de condomínio privado." (Silva
apud Marini, 2004).
Segundo o Registrador Imobiliário, Elvino Silva Filho, que foi
durante muitos anos Oficial do 1º Cartório de Registro de Imóveis
de Campinas, SP., hoje aposentado (apud Marini, 2004), tem por
seguinte definição de loteamento fechado: "O loteamento
fechado consiste na subdivisão de uma gleba em lotes
destinados a edificação ou formação de sítios de recreio, com
abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos,
devendo ser essa gleba cercada ou murada em todo o seu
perímetro de modo a manter sob controle o acesso aos lotes.
Atente-se, a que o loteamento fechado é um loteamento comum,
aprovado o projeto pela Prefeitura Municipal, conseqüentemente
devendo ser registrado no Registro de Imóveis, em cumprimento
aos requisitos previstos na Lei 6.766, de 19.12.79. O adquirente
do lote de terreno será proprietário de um imóvel perfeitamente
individuado, numerado e localizado com as suas características e
confrontações. Conseqüentemente, poderá edificar no lote
adquirido e exercer todos os direitos compreendidos no direito de
propriedade. Algumas restrições, porém, se impõem ao seu
direito de propriedade, as quais ele deve, previamente conhecer
e a elas se submeter, pela circunstância de adquirir um lote de
terreno em um loteamento fechado. Dessas restrições podemos
destacar, desde logo, seu direito de acesso ao lote adquirido, o
qual é controlado em uma portaria ou portão de ingresso ao
loteamento, e também sua contribuição para a manutenção das
vias de comunicação e logradouros constantes do loteamento. A
grande questão que surge no loteamento fechado está,
exatamente, nas vias de circulação e nos logradouros públicos.
Dissemos acima que a Prefeitura Municipal, ao aprovar um

projeto de loteamento fechado, deverá fazê-lo nos mesmos
moldes, nos mesmos termos e com as mesmas exigências como
o faz com um loteamento comum. Muito embora o loteamento
fechado esteja localizado, na maioria das vezes, fora do
perímetro urbano, destinando-se à formação de chácaras ou
sítios de recreio, não se pode desprezar a circunstância de ele
vir, algum dia, a integrar o perímetro urbano. A municipalidade,
ao aprová-lo, deverá localizá-lo dentro de seu plano de expansão
urbanística, fornecendo as diretrizes para o uso do solo previsto
no art. 6º da Lei 6.766/79."
Diante do aludido, conclui Marini (op. cit), somente a UNIÃO é
competente para legislar sobre o parcelamento do solo urbano, cabendo ao
MUNICÍPIO apenas legislar sobre matéria que for de interesse local.
"Loteamento fechado" é uma criação da sociedade que não tem escopo em
legislação federal, cabendo a União, quando for o caso, legislar sobre a
matéria. Entretanto, com o "loteamento fechado" não será diferente, o
legislador chegará a ponto de ficar acuado, e, não tendo como mais protelar
questão tão importante para a sociedade, regulamentará de forma definitiva tal
questão, uma vez que os mecanismos para a estruturação legal do "loteamento
fechado" estão presentes na legislação, cabendo ao legislador o trabalho de
aprimoramento do sistema para que o parcelamento de solo tenha a conotação
legal que socialmente, desde os tempos mais remotos, em todas as
civilizações conhecidas, sempre teve.
Assim, quanto à legislação de Parcelamento do Solo, o município não
tem qualquer legislação, devendo seguir a Lei Federal nº 6.766/79, que regula
o Parcelamento do Solo para fins urbanos. É importante a correta
administração das exigências para lotear, de forma a assegurar o tamanho do
lote adequado às peculiaridades de cada local, a proporção das áreas públicas
compatível com a densidade demográfica prevista e as obras e serviços à
custa do loteador. A legislação de Uso e Ocupação do Solo determina zonas
de uso e dentre os parâmetros de ocupação do solo, pode-se destacar o
coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação e recuos (IPEA, 2001).

O Estatuto da Cidade, em seus art. 36 a 38, estabelece que uma lei
municipal conterá critérios que definirão quais os empreendimentos que
dependerão de um estudo prévio de impacto de vizinhança. O Estudo de
Impacto de Vizinhança é um instrumento que se propõe a fazer a mediação
entre os interesses privados dos empreendedores e o direito à qualidade
urbana daqueles que moram ou transitam em seu entorno, visando
democratizar o sistema de tomada de decisões sobre os grandes
empreendimentos a serem realizados na cidade, dando voz a bairros e
comunidades que estejam expostos aos impactos (Brasil, 2001).
O Estudo de Impacto de Vizinhança é executado de forma a contemplar
os efeitos positivos e negativos do empreendimento, devendo incluir no mínimo
a análise dos impactos do empreendimento ou atividade quanto a:
•

Adensamento populacional;

•

Equipamentos urbanos e comunitários;

•

Uso e ocupação do solo;

•

Valorização imobiliária;

•

Geração de tráfego;

•

Demanda por transporte público;

•

Paisagem urbana; e

•

Patrimônio natural e cultural.

As conclusões do Estudo de Impacto de Vizinhança poderão aprovar o
empreendimento ou atividade, estabelecendo condições ou contrapartidas para
o seu funcionamento, ou até impedir sua realização (Brasil 2001). As
contrapartidas oferecidas podem ser de várias ordens, relacionadas à
sobrecarga que o empreendimento provocará: no caso de adensamento
populacional, poderão ser exigidas áreas verdes, escolas, creches; no caso de
sobrecarga da infra-estrutura viária poderão ser exigidos investimentos de
semaforização e em transportes coletivos.

O Estudo de Impacto de Vizinhança também poderá exigir alterações no
projeto, como diminuição de área construída, reserva de áreas verdes ou de
uso comunitário no interior do empreendimento entre outros.

4.4 Exemplos de Empreendimentos Habitacionais
A evolução no conceito de morar incorpora, além das necessidades da
família, os conceitos de qualidade de vida, já apresentados. Por todo o Brasil,
encontram-se

empreendimentos

habitacionais

com

características

diferenciadas dos tradicionais loteamentos e condomínios, visando atender as
diferentes demandas.
Exemplos de empreendimentos voltados à classe alta e média são
apresentados por Jacob (2004):
•

O Residencial Itatiba Country Club é um empreendimento voltado
para proporcionar os mais elevados níveis de qualidade de vida,
desde a escolha do local, numa das áreas mais bem situadas de
Itatiba até a completa infra-estrutura e total segurança. Cercado pelo
verde, trata-se de um local planejado com todas as vantagens para
construir uma casa num loteamento fechado, de excelente padrão.
Terrenos de alto padrão a partir de 450 m2. Espaço de convívio com
quiosque, churrasqueira e playground, caminhos com quiosques.
Tratamento

paisagístico

com

árvores

nativas

e

palmeiras,

playgrounds, praças, jardins, segurança 24 horas e um Clube
completo e pronto, bem ao lado de sua casa. "O Itatiba Country Club
pode ser considerado um produto inovador naquela região, levandose em conta um dos diferenciais: o tamanho do lote – 300 m2 na fase
01 e 450 m2 na fase 02", explica Masili, diretor da empresa Itaval. Ele
aponta como principais atrativos a localização, com uma vista
privilegiada, o lazer planejado de modo a agregar valor e qualidade
de vida ao empreendimento, a segurança do local e a administração.

•

O Residencial Fazenda Victoria disponibiliza chácaras a partir de
1.000 m2, com topografia suave e infra-estrutura completa, que
envolve ruas cascalhadas, rede de energia elétrica, rede de água,
canaletas de concreto e calçada gramada. Um local pronto para
construir. O empreendimento está localizado a 90 minutos da
capital, na região de Tatuí, onde extensas áreas preservadas de
vegetação nativa e manaciais, somam-se às centenas de chácaras,
sítios e fazendas. Ali você poderá desfrutar do esporte, lazer e muita
descontração. Lagos, praças, área de convivência, bosque com trilha
ecológica, deck para pesca, Espaço Hípico, estações de ginástica e
portaria com controle de acesso 24 horas traduzem o conceito de
qualidade de vida e segurança junto às delícias da natureza. "O
diferencial do empreendimento está na proximidade entre o homem e
a natureza. Uma infinidade de atrativos que correspondem a
necessidade das pessoas poderem usufruir de um ambiente de
tranquilidade. Outro aspecto que merece destaque é o preço, tendo
em vista todos os diferenciais e infra-estrutura do empreendimento",
destaca Caldas, diretor da JDAC Incorporação e Empreendimentos
Imobiliários S/C LTDA.

•

A apenas uma hora de São Paulo, em Indaiatuba, está localizado
o Jardim Paradiso. São terrenos de 420 a 1.260 m2, prontos para
construir em loteamento fechado de alto padrão, com 51% de áreas
livres e 85.000 m2 de mata nativa. A completa área de lazer é um
perfeito clube privativo para horas de recreio e descontração:
quiosques, campo de futebol, quadras de tênis e poliesportiva, trilha
para caminhadas, lagos, bosque preservado, isto sem falar da equipe
de vigilantes garantindo a segurança 24 horas. Além de conservar a
paisagem, a avenida perimetral impede que sejam disponibilizados
lotes rentes ao muro, garantindo maior segurança. Conta ainda com
um sistema exclusivo de fiação subterrânea e luminárias a vapor, de
sódio, importadas da Bélgica. Obras 100% concluídas. Algumas
famílias já estão morando no local e diversas casas estão sendo
construídas. "O grande diferencial deste empreendimento está na

qualidade da obra. Sem dúvidas, pode ser considerado o melhor
loteamento da região de Indaiatuba e um dos melhores do estado",
avalia Costa, Diretor de Loteamentos da Fernandez Mera.
•

Em São Bernardo do Campo, o Swiss Park Residencial é um
condomínio horizontal fechado, com terrenos a partir de 420 m2,
prontos para você construir sua casa, no bairro Demarchi. Rede de
água e esgoto localizado em passeios gramados evitando danos à
pavimentação em caso de manutenção, sistema de rondas 24 horas
e transmissão de imagens dos visitantes, ruas iluminadas com
lâmpadas de vapor de sódio, rede de telefonia e TV por assinatura.
Dos

726.644

m2

que

compõe

o

residencial,

314.826

m2

correspondem às áreas de uso comum. Guias inclinadas com
inclinação suave evitando rebaixamentos. Execução de barragens
com filtros para evitar assoreamento dos lagos. Tubulações de
concreto com até 1,5 m para drenagem de águas pluviais. O
condomínio possui um conjunto de lagos que oferece uma
maravilhosa paisagem aos moradores, além de um conjunto
poliesportivo e academia de ginástica, destinados ao lazer e a
práticas de diversas atividades físicas incluindo três quadras de tênis,
três quadras poliesportivas e completa estrutura de vestiários. Fácil
acesso pela Via Anchieta ou Imigrantes. "O grande diferencial deste
empreendimento é o perfil do público que está adquirindo os lotes,
pertencente à classe A. Além disso, está cercado de uma infraestrutura completa", ressalta Patrão, diretor da empresa Ativo
Imóveis.
•

No Reserva da Serra de Jundiaí, a 30 minutos de São Paulo, você
encontra terrenos residenciais de 500 a 1.200 m2, em condomínio
fechado, com segurança 24 horas, totalmente murado e de fácil
acesso. Morar no Reserva da Serra significa viver cercado de tudo o
que a natureza tem de melhor. E isto vale tanto para o
empreendimento quanto para a região em que ele está localizado:
Jundiaí é conhecida pelo alto nível de qualidade de vida que oferece

a seus habitantes, e sua séria política de preservação ambiental.
Além disso, o clima da região é considerado o terceiro melhor do
país, o que garante o conforto dos moradores durante todas as
estações do ano. O lazer do empreendimento disponibiliza piscinas
adulto e infantil, Centro Hípico, quadras de tênis, quadras
poliesportivas, sala de ginástica, saunas, pista de cooper e sala de
descanso e massagem. Santos, diretor da Zabo Engenharia, aponta
como diferenciais do empreendimento, o sistema de segurança já
instalado, uma grande infra-estrutura de lazer muito bem estruturado,
com várias quadras poliesportivas e o empreendimento já ser
entregue todo murado.
As Figuras 11 a 25 constituem cadastros de outras ocupações
planejadas de alto padrão, onde as características da região, a condição social,
a disponibilidade de terrenos e a época de implantação revelam suas
particularidades.

Local
Dimensões

Alto de Pinheiros – Zona Oeste - São Paulo
7,38 km2

Características A OMS recomenda 12 m2 de área verde/hab. A cidade de São Paulo
Gerais
tem 4 m2/hab e o bairro Alto de Pinheiros tem 13,22 m2/hab.
Depoimentos

A população quer qualidade de vida. O que se traduz em morar em
áreas verdes – Ricardo Pereira Leite – diretor de negócios da
Tecnisa.
O Parque Villa Lobos, aberto em 1994 e a inauguração do shopping
de mesmo nome deram novos contornos à região. As zonas que
ainda permitiam a verticalização despertaram o interesse das
construtoras – Luiz Paulo Pompéia – diretor da Empresa Paulista de
Estudos do Patrimônio - EMBRAESP.
Predomina a Z1, exclusiva de residências unifamiliares horizontais.
Nas bordas há manchas de Z18 com comércio diversificado, de Z17
com prédios de no máximo nove andares e de Z10 em que a área
construída chega a quatro vezes o tamanho do lote.

Imagens
Traçado do Alto de
Pinheiros realizado pela
Cia. City responsável
pela urbanização
(1950).

Os edifícios próximos
ao Parque Villa Lobos.

Figura 11 - Alto de Pinheiros – Barbosa; Lima; Martini (2003).

Local

Ermelino Matarazzo e Itaquera – Zona Leste – São Paulo
Dimensões

Ermelino Matarazzo (15 km2) e Itaquera (54 km2)

Características As oportunidades se concentraram no centro e sudeste, criando uma
Gerais
espécie de apartheid urbano. Inverter essa lógica equilibraria a
cidade como um todo – Raquel Rolnik – secretária Nacional de
Programas Urbanos do Ministério das Cidades.
No extremo leste predomina a Z2, mais residencial. Parte de Itaquera
e Itaim Paulista, juntamente com São Miguel Paulista e Ermelino
Matarazzo estão em Z6 – zona industrial.
Depoimentos

Uma das promessas mais aguardadas pelos moradores é a
instalação de um campus da Universidade São Paulo - USP, em
Ermelino Matarazzo, afirma Myriam Krasilchik – presidente da
comissão da USP Leste.

Imagens
Nos anos 70, conjuntos
habitacionais como da
Cohab em Itaquera se
espalharam pelo
extremo leste.

Vista da região central
de Itaquera, onde situase o Centro Comercial
Leste Aricanduva,
considerado o maior da
América Latina.

O terreno de 1,2 milhão
de m2 vai abrigar o
campus da USP Leste.

Figura 12 - Ermelino Matarazzo e Itaquera – Orlandi; Lima (2003).

Local
População

Granja Viana – Cotia e Carapicuiba – São Paulo
Cerca de 50.000 habitantes

Características O boom dos anos 70 se revigora no início do século XXI, embalado
Gerais
pelo Rodoanel.
O bairro Granja Viana está localizado entre os quilômetros 21 e 30 da
Rodovia Raposo Tavares e seu cotidiano oscila entre a modernidade
urbana e o conforto provinciano.
Depoimentos

O ONG SOS Manancial do Rio Cotia luta para proteger matas e
cursos d’água que abastecem o Tietê. ”Ainda existem áreas de lindas
de várzea na Fazendinha, mas os ricos aterram os lagos... Não sou
contra o desenvolvimento, desde que com qualidade de vida para
todos”, conforme Yara Toledo, que tem muito trabalho à fazer: falta
de rede de esgoto e os dejetos são despejados diretamente em
córregos.
Faltam praças, espaços públicos, o que cria um isolamento propício à
violência, analisa o arquiteto uruguaio Héctor Vigliecca, que mora na
Granja.

Imagens
A instalação de livraria,
salão de beleza,
supermercado e
lanchonetes, próximo à
entrada da Granja, traz
as comodidades de
consumo.

No Parque Silvino
Pereira a vigilância é
reforçada.

Figura 13 - Granja Viana – Patrício; Mendes; Araújo (2002).

Local

Serra da Cantareira – Mairiporã – São Paulo

Dimensões

307 km2

Características O município de Mairiporã conta com o Parque Estadual da Cantareira
Gerais
e com a Represa Paulo de Paiva Castro, responsável pelo
abastecimento de água da região metropolitana.
O sistema da Cantareira produz 33.000 litros por segundo, contra os
9.600 litros por segundo de Guarapiranga.
Da área de proteção aos mananciais, em 85% do território de
Mairiporã é proibido construir. Os 15 % restantes necessitam de
licenciamento junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
Devido aos atributos naturais da Serra, a Unesco deu à região, em
1994, o título de Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São
Paulo.
Imagens
A Represa Paulo de
Paiva Castro abastece a
região metropolitana de
São Paulo.

O loteamento Sausalito,
de 1974: é necessário
além do projeto
arquitetônico, o projeto
de esgotos e um laudo
técnico florestal.

Figura 14 - Serra da Cantareira – Patrício, Freitas, Araújo (2000).

Local
Acessos

Atibaia, Itatiba e Itu – Interior de São Paulo
Rodovias Castelo Branco, Anhanguera, Bandeirantes e Fernão Dias.

Características Cansados da violência urbana, paulistanos de classe média e alta
Gerais
recorrem aos empreendimentos fechados, mesmo no interior, para
construir a casa de lazer.
Esses loteamentos costumam oferecer a infra-estrutura pronta com
distribuição de água, energia elétrica, iluminação pública e complexos
de diversão.
Municípios como Atibaia, Itu e Itatiba preservam ares interioranos,
dispõem de boas opções de comércio e serviços e reúnem dezenas
de conjuntos residenciais fechados de médio e alto padrão.
Depoimentos

O campo é símbolo de que as coisas perduram, de que a vida
acompanha o ritmo do sol, diz Dulce Critelli, coordenadora de
Existentia – Centro de Orientação e Estudos da Condição Humana.
Num certo momento, o imóvel de lazer pode se transformar na
morada definitiva, diz Luiz Roberto Ramos, conselheiro do Conselho
Regional dos Corretores de Imóveis - CRECI.

Imagens
Itu – a 101 km da
capital pela Rodovia
Castelo Branco, tem
dois condomínios da
década de 70: Vila Real
de Itu e Terras de São
José.

Itatiba – 89 km da
capital, tem o
Condomínio Itatiba
Country Club.

Atibaia – 69 km da
capital, pela Rodovia
Fernão Dias, onde as
residências costumam
abrigar um complexo de
lazer, incentivando a
socialização e a vida ao
ar livre. Vista do alto da
Pedra Grande.

Figura 15 - Atibaia, Itatiba e Itu – Jardim, Lima (2003).

Local
Dimensões

Tamboré
1509 km2

Características A exemplo de Alphaville nos anos 90, Tamboré parte para a
Gerais
verticalização e a população utiliza a área comercial de Alphaville.
Depoimentos

Imagens

Nos inspiramos nas edge cities americanas, conta Fábio Penteado de
Ulhôa Rodrigues, diretor da Tamboré S/A, referindo-se ao conceito
de cidades às margens dos centros urbanos e de vida própria.
Localizada nos
municípios de Santana
do Parnaíba e Barueri,
a oeste da capital, a
área de Tamboré é
dividida em seis
empreendimentos,
sendo um deles o
Tamboré.
Nos condomínios de
casas semigeminadas,
as áreas de lazer são
comunitárias.

Os moradores buscam
a melhoria contínua do
espaço em que vivem,
inclusive com a
implantação de coleta
seletiva.

Figura 16 - Tamboré – Orlandi; Venturelli; Martini (2003).

Local

Condomínio Clube

Características Terrenos grandes
Gerais
Depoimentos
A arquiteta e urbanista Laura Bueno, estudiosa do tema, afirma que
quem mora em condomínio, não constrói relações com o entorno,
produzindo uma cidade partida.
A arquiteta e urbanista Ermínia Maricato observa a favela vista da
piscina de um condomínio: a vida entre muros (dos condomínios)
nega qualquer relação com a cidade, mas não escapa de sua lógica.
Imagens
Os novos
empreendimentos são
complexos que
englobam a casa, a
casa de campo e a de
praia dos moradores,
explica o arquiteto
paisagista Benedito
Abbud, como o Clube
da Chácara Alto da
Boa Vista.

Villa Amalfi, no bairro
Panamby, cercado de
áreas de lazer e
academia, em terreno
de 70 mil m2.

As construtoras
informam que depois
da localização, três
itens pesam na
decisão de compra de
imóveis: segurança,
lazer e existência de
áreas verdes.
Portanto, muitos
empreendimentos
plantam bosques ou
preservam as árvores
originais do terreno.
Figura 17 - Condomínio Clube – Wenzel; Busch (2003).

Local

Guarapiranga

Características No extremo sul da cidade, loteamentos irregulares crescem no
Gerais
violento distrito do Jardim São Luís. Ao lado vivendo numa península
da represa, os moradores da Riviera Paulista zelam pela segurança e
pela natureza.
Depoimentos

Imagens

Baixa densidade de residências, comércio e serviços locais: na Z14,
constrói-se em 26% do lote, a mais de 100 m da represa. A zona de
manancial é desvalorizada por causa da lei rígida e, sem fiscalização,
sofre invasões, explica a urbanista Ermínia Maricato, ex-secretária
da Habitação da prefeitura de Luiza Erundina.
A represa de
Guarapiranga foi criada
em 1906, quando a
companhia elétrica Light
fez uma barragem no
rio.
A península da Riviera
Paulista tem acesso
pela estrada principal,
onde a guarita do Clube
Náutico controla a
entrada e saída de
pessoas.
Outra forma de acesso
é a travessia da represa
de barco. As crianças
levam 35 minutos entre
travessia da represa e
trajeto de microônibus.
Loteamentos clandestinos e
pobreza no Jardim São Luís e no
vizinho Jardim Ângela são
decorrência do desmatamento e
movimentação de terra, provocando
assoreamento da represa e o
entulho chega aos córregos.
Dar condições alternativas para a
população carente significa
melhorar a saúde da represa e da
cidade, relata Margit Krause.

Figura 18 - Guarapiranga – Krause (2001).

Local

Jardim Guedala

Características Cercada pelas principais vias da zona sul da capital, a região
Gerais
preserva ares acolhedores.
Depoimentos

Respeitando as leis de zoneamento, a forte tendência da região, são
os condomínios de casas com poucas unidades.
A futura implantação da quarta linha do metrô causará impacto no
bairro, mas só a longo prazo, comenta o subprefeito Carlos Alberto
da Silva Vieira.

Imagens
Com topografia
acentuada, suas ruas
esbanjam verde e seus
quarteirões são
ocupados por elegantes
empreendimentos de
médio e alto padrão.

Condomínios de casas
resgata estilo
neoclássico. Recém
construídas, as cinco
unidades ocupam
terreno privilegiado da
região.

Da sede da associação
Meninos do Morumbi,
soam os batuques das
crianças que participam
do programa de
inclusão social.

Figura 19 – Jardim Guedala – Hirsch; Min (2004).

Local

São Jose dos Campos
1102,20 km2.

Dimensões

Características Berço das grandes indústrias, somente nos últimos dois anos, São
Gerais
José dos Campos gerou mais de 9 mil postos de trabalho. Casas e
prédios esparramaram-se em diferentes direções, exibindo vitalidade
econômica.
Depoimentos

Nos apostamos em mais expansão, afirma Raul Azevedo, gerente da
Epol, construtora que ergue 10 dos 30 edifícios aprovados pela
prefeitura entre 2001 e 2002.

Imagens
O horizonte de prédios
se avizinha das casas

Ainda predomina o
perfil residencial
(verticalizado ou não),
sendo necessário
implantar ilhas de
serviços.

Figura 20 - São José dos Campos – Piragibe; Zilberman (2002).

Local

Jardim Marajoara

Características Com a demanda, o comércio em crescendo. Há desde shoppings,
Gerais
supermercados e serviços. Uma das características do bairro é o
lançamento de diversos padrões de moradias: apartamentos com 48
m2 até 309 m2.
Depoimentos

A criação dos bolsões causa problemas de trânsito nos arredores e
impedir o acesso aos bens públicos. Para os moradores, o bolsão
traz segurança e valorização do imóvel, comenta Ciro Scopel, vicepresidente de desenvolvimento urbano e meio ambiente do Secovi.

Imagens
No Jardim Marajoara,
casas de médio e alto
padrão concentram-se
em ruas arborizadas.

Entre as avenidas
Interlagos e Nossa
Senhora do Sabará fica
o City Campo Grande,
lançado pela
Companhia City em
1953. Trinta e sete anos
depois. O bairro foi
transformado em bolsão
residencial, melhorando
a segurança das casas.
Figura 21 - Jardim Marajoara – Jardim; Freitas; Araújo (2000).

Local

Água Branca e Barra Funda

Dimensões

1509 km2 de área livre
980 km2 de área projetada

Características Projeto prioriza a inclusão social, com a construção de 600 unidades
Gerais
de habitação de interesse social em prédios distribuídos de maneira
uniforme entre as demais moradias.
Depoimentos

O arquiteto Renato Cymbalista, do Instituto Pólis declara que a área é
uma rara oportunidade para o desenvolvimento de um bairro
planejado, sem ficar alheio à questão da moradia popular.
Esta é uma parceria entre a PMSP e o Instituto de Arquitetos do
Brasil – IAB e que em 10 anos prevê a moradia de 100 mil
paulistanos. O projeto vencedor do Concurso Nacional Bairro Novo,
assinado pelos arquitetos Euclides Oliveira, Dante Furlan e Carolina
de Carvalho não prevê torres altas, mas construções de apenas 6
andares, propondo uma mistura de usos com comércio e serviços,
buscando valorizar o bairro.

Imagens
Nas áreas baldias,
ocupadas por entulhos,
surgirão superquadras
com ruas ajardinadas,
praças e uma infraestrutura que estimula a
convivência.
As superquadras têm
ruas dispostas em
forma de cata-vento,
gerando uma praça no
centro.
O empreendimento
prevê a utilização de
apenas 50% do lotes
para a construção,
abrindo espaço para o
verde, também no
interior das quadras.
Figura 22 – Água Branca e Barra Funda – Benatti; Min; Farias (2004).

Local
Dimensões

Sorocaba
456 km2.

Características A aprovação do Plano Diretor proporcionou à cidade, a ocupação do
Gerais
solo e o crescimento com rumos orientados. De acordo com o novo
zoneamento, a indústria, principal vocação da cidade e outras áreas
rurais cederam mais espaço aos loteamentos residenciais.
Depoimentos

O coordenador do Plano, João Luis Souza Áreas explica que foram
concentradas as atividades comerciais e industriais em corredores
estruturados para isso, como a Avenida Antônio Carlos Comitre.
A despoluição do rio Sorocaba, que atravessa a cidade e a
revitalização do centro completam as mudanças.

Imagens
Os condomínios ficam
bem próximos à pista
duplicada da Rodovia
Raposos Tavares. Ao
longo da estrada, outros
loteamentos oferecem
terrenos de até 1000
m2.
No Campolim, bairro
planejado, portarias
com segurança
aguardam a construção
de casas em lotes de
250 a 500 m2.

Com fluxo de
caminhões desviado
para um anel viário, a
Marginal mudou,
transformando-se numa
porta de entrada da
cidade.

Figura 23 - Sorocaba – Hirsch; Min; Martini (2004).

Local

Itapecerica da Serra

Dimensões

151,8 km2.

Características Em tempos de desenvolvimento sustentável, o Plano Diretor de
Gerais
Itapecerica detecta problemas e sugere soluções: a cidade tem 150
km2 e abriga 130000 habitantes separados por uma barreira social.
No bairro Branca Flor, o projeto Habitar Brasil do Governo Federal
será implantado em conjunto com escolas, sistema de esgoto e
vegetação na várzea.
Depoimentos

Segundo o Prefeito da época, Lacir Baldusco, a razão da baixa
densidade de plantas tem explicação na ocupação dos anos 30,
quando a floresta era comprada para produzir carvão vegetal. Depois
de extrair as árvores, a terra, que pouco valia, era devolvida. Houve a
desvalorização imobiliária e a atividade econômica encolheu.
Não houve preocupação em criar um programa alternativo para o
crescimento da cidade, afirma a engenheira agrônoma Jumara
Bocato, do Departamento do Meio Ambiente.

Imagens
No Delfim Verde,
eucaliptos alinham uma
vegetação rala ao longo
do 600.000 m2, divididos
em lotes a partir de 400
m2.

Na Estrada de
Itapecerica, o Jardim
Europa, assim como a
Chácara da Lagoa e
Royal Park são refúgios
cobertos de verde. Três
quilômetros adiante está
a cidade com comércio
e serviços básicos.
Figura 24 - Itapecerica da Serra – Patrício; Pinto; Azevedo; Araújo (2001).

Local
Dimensões

São Caetano do Sul
15 km2

Características Em 2002, a cidade de São Caetano do Sul recebeu, pela terceira vez,
Gerais
o título de cidade com melhor qualidade de vida no país, concedido
pela ONU.
Depoimentos

Imagens

O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH avalia indicadores
socioeconômicos dos municípios brasileiros e é elevado em São
Caetano do Sul, em função de fatores como renda acima da média
nacional, 99% da população alfabetizada, 100% de infra-estrutura e
programas de reutilização de água para irrigar parques.
Moradias sem
resguardo de muros
indicam um dos pontos
de atração do Jardim
São Caetano: a
segurança.
Mesmo com alta
densidade demográfica,
há áreas tranqüilas,
como o Jardim São
Caetano, loteado pela
Cia. City e 1962.
As áreas baixas do
bairro sofrem com a
invasão das águas no
período de chuvas,
causando transtorno
aos moradores. Obras
de reconstrução de
pontes e muros de
contenção foram
realizados. Além de um
piscinão.
Figura 25 - São Caetano do Sul – Jardim; Zilberman (2002).

6 REQUISITOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE
LOTEAMENTOS FECHADOS
A primeira questão que deve ser resolvida, na etapa de inserção dos
loteamentos fechados no planejamento urbano é a sua legalidade. Como visto
anteriormente, os loteamentos fechados são parcelamentos de solo irregulares,
nos quais áreas públicas são apropriadas para utilização privativa por seus
moradores, mediante artifícios como a concessão de uso dada pelo município a
uma associação de moradores.
Enquanto não são tratados por legislação federal, os municípios devem
necessariamente editar normas urbanísticas adequadas a essas urbanizações,
considerando, dentre outros aspectos:
•

Permissão de ingresso – o sistema viário é bem público de uso
comum;

•

Responsabilidades de segurança, transporte coletivo, construção e
conservação de infra-estrutura, sistema viário e equipamentos de
uso coletivo; e

•

Integração com o entorno, considerando os aspectos relativos aos
estudos de Impacto de Vizinhança, proposto no Estudo da Cidade,
além de outras ações de promoção social com a população de
menor renda.

A segunda questão é o estabelecimento de uma estrutura de associação
de

moradores,

relacionada

a

uma

empresa

administrativa,

que

se

responsabilizará com a gestão adequada do loteamento, implementando as
normas legais e de funcionamento.
A terceira questão corresponde à elaboração de instrumentos de gestão
ambiental, sistematizando procedimentos desde o planejamento do loteamento
fechado, até durante toda sua ocupação, conforme apresentado no item 2.7.

A quarta questão diz respeito ao uso do solo com menor impacto
negativo e com impactos positivos assegurados, condizentes a essa ocupação
de alto padrão.
Considerando os aspectos abordados anteriormente, onde foram
retratadas: a necessidade de implantação de novos empreendimentos
habitacionais, as bases e normas usuais vigentes e a forma como o
planejamento urbano está estruturado, é apresentada uma proposta para
avaliação e aprovação desses novos empreendimentos, bem como a
identificação e avaliação dos principais impactos ambientais causados, com
enfoque especial em loteamentos fechados.

5.1 Propostas para Avaliação e Aprovação de Novos Empreendimentos
Habitacionais
Os empreendimentos habitacionais podem ser definidos em três fases:
planejamento, construção e ocupação. O presente trabalho trata esses três
momentos, salientando os aspectos mais importantes para loteamentos
fechados (Figura 26).

NOVOS
EMPREENDIMENTOS
HABITACIONAIS

PLANEJAMENTO

CONSTRUÇÃO
LOTEAMENTOS
FECHADOS
OCUPAÇÃO
Figura 26: Fases de Empreendimentos Habitacionais.

5.1.1 Planejamento Urbano de Empreendimentos Habitacionais
A análise conjunta dos meios físico, biótico e antrópico deve fornecer a
base do planejamento, de modo a satisfazer as necessidades do homem,
reduzindo

os

danos

aos

demais

componentes

que

envolvem

um

empreendimento habitacional.

O planejamento urbano deve resultar, portanto, na conservação
dos recursos naturais, entendida como o uso apropriado do
meio ambiente dentro dos limites capazes de manter sua
qualidade e seu equilíbrio, em níveis aceitáveis FEEMA apud
Mota (1999).
De maneira geral, os loteamentos fechados têm condições técnicofinanceiras de elaborar projetos, em que seja preservado o espaço natural,
valorizando as diferenças topográficas e a busca de soluções técnicas
aplicáveis, sem descaracterizar o espaço urbano, procurando alterar somente o
estritamente necessário.
Fornasari et al. (1992), quando relata as características gerais de um
projeto urbanístico, ressalta: alguns problemas que normalmente precisam ser
previstos na implantação de projetos urbanísticos em áreas planas crescem em
importância no parcelamento de áreas com declividade acentuada. O volume e
a complexidade das obras de terraplenagem (cortes e aterros) são bem
maiores, fazendo com que as conseqüências de um projeto mal concebido se
reflita na intensificação dos processos de escorregamento, erosão pela água,
deposição de sedimentos e inundação... As quadras devem permitir a
manutenção do sistema geral de drenagem do terreno, prevendo-se, quando
for o caso, vielas de drenagem, entre lotes, constituindo áreas não edificáveis.
Outra característica básica de loteamento fechado é condicionar ao
maior isolamento da comunidade vizinha e, portanto, a questão de interação
com o entorno é fundamental e deve ser um tópico importante no seu
planejamento.

A seguir são apresentadas e comentadas as etapas do planejamento
para o desenvolvimento de Loteamentos em geral, mas que devem ser
complementados, considerando as características dos loteamentos fechados,
visando maior conservação ambiental, de forma integrada e inter-relacionada
com os recursos naturais.

PLANEJAMENTO

CARACTERIZAÇÃO
DA DEMANDA

SELEÇÃO DE ÁREAS
TOPOGRAFIA
MEIO FÍSICO
RESTRIÇÕES LEGAIS

ANTEPROJETO

ENTORNO

PROJETO EXECUTIVO

APROVAÇÃO DO PROJETO

Figura 27: Etapas do Planejamento para Desenvolvimento de Loteamentos.

5.1.1.1 Caracterização da Demanda
O início de um projeto de um loteamento fechado está ligado à
demanda, por meio da análise das necessidades dos futuros moradores, à
viabilidade de comercialização dos lotes e conseqüentemente ocupação dos
mesmos e, portanto, devem ser levantadas as necessidades das famílias,
futuras compradoras, tais como: origem, composição familiar, renda média,
localização de atividades de trabalho e educação, meios de transporte. Zakabi
e Sabóia (2002) comentam as características básicas de uma típica casa de
condomínio fechado, conforme setorização apresentada na Tabela 9, como
exemplo, o que delimita a demanda.

Tabela 9 – Exemplo de uma típica casa de Condomínio Fechado Características Básicas
Setor

Características

Dimensão do Terreno

• Terreno padrão de 400 m2

Área Construída

• Entre 250 e 500 m2

Pavimentos

• Dois pavimentos

Área Íntima

• Três suítes, geralmente com varanda

Área Social

• Duas salas, sendo uma com lareira

Área de Serviços

• Um dormitório de empregada
• Vagas para dois carros
• Piscina e Churrasqueira

Área de Lazer
Características Gerais

• Sem muros na frente da casa, apenas jardins e gramados
• Muros laterais com no máximo 1,80 m de altura
• Janelas sem grades
Fonte: Zakabi e Sabóia (2002).

Aliado às necessidades de moradia, o empreendimento deve ter uma
preocupação com a forma de ocupação desse espaço e conseqüentemente
com a população já instalada no entorno e com a população que será ali
instalada. A elaboração de um projeto socioinstitucional, conforme relatado pelo

SECOVI (2000), deve fazer parte do Planejamento e deve ser de conhecimento
dos potenciais futuros moradores:
•

A correta caracterização sócio cultural do público-alvo indica o
caráter das demandas ambientais e os padrões de qualidade
ambiental dos futuros consumidores, objetivando identificar possíveis
impactos positivos ou negativos; e

•

A sustentabilidade ambiental do empreendimento pressupõe a sua
adequação aos valores da comunidade por ele impactada, sendo
necessário caracterizar esta comunidade, verificando seu nível de
organização, podendo identificar parceiros que poderão apoiar a
implantação do empreendimento e participar do desenvolvimento de
ações de educação ambiental de interesse comum, bem como
identificar eventuais grupos de oposição ao projeto pretendido.

5.1.1.2 Seleção de Áreas
A maioria dos Loteamentos Fechados inicia seus trabalhos de planejamento já
com a gleba definida. Caso contrário, a elaboração de uma planilha com
aspectos desejados, visando atender às expectativas da demanda, pode
ser uma das formas de se chegar às respostas, por meio de comparação
entre as diversas glebas, resultando na escolha da área mais adequada.
Deve-se evitar modificações relevantes das características ambientais
naturais, como a retirada de árvores, matas, bosques, alteração da
topografia e, conseqüentemente modificando o clima e a presença da
fauna nativa.
Além de responder às necessidades internas do loteamento fechado,
deve-se observar as condições do entorno, como adensamento populacional;
equipamentos urbanos e comunitários; uso e ocupação do solo; valorização
imobiliária; geração de tráfego; demanda por transporte público; paisagem
urbana; e patrimônio natural e cultural.

5.1.1.3 Anteprojeto
As especificações apresentadas a seguir, relacionadas ao anteprojeto, são
aplicáveis a qualquer tipo de loteamento. Diferenciações relativas aos
loteamentos fechados devem ser estabelecidas, considerando os
seguintes aspectos:
•

Normas e especificações para anteprojetos de arquitetura das
edificações com menor terraplenagem possível, ou seja, adaptada ao
meio físico, e não o inverso;

•

Baixa densidade de ocupação - lotes maiores, com espaços amplos
de parques e outras áreas paisagísticas e comunitárias;

•

Implementação de instalações efetivas de saneamento – água,
esgoto e lixo;

•

Acordo com os órgãos públicos responsáveis para atendimento da
demanda crescente de transporte público e geração de tráfego; e

•

Anteprojeto de inserção social e das obras com o entorno.

O anteprojeto deve ser iniciado, desde que estejam disponíveis os
levantamentos preliminares da área e requisitos legais, que irão embasar
as decisões técnicas do novo projeto, tais como:
•

Levantamento topográfico da área em escala conveniente, 1:1000 ou
1:500, com curvas de nível de metro em metro. A Prefeitura
Municipal de São Paulo - PMSP (São Paulo: Caderno I, 1991) indica
que o Levantamento Planialtimétrico seja apresentado na escala
1:1000. Segundo Mascaró (1997), os aspectos topográficos do sítio
são os mais fortes condicionantes do traçado urbano e o novo
sistema ecológico criado poderá ser cada vez mais agradável,
quanto menores forem às alterações no terreno natural;

•

A análise do meio físico aponta as características locais e que
deverão ser tratadas, como: indicação de rochas e matacões;
definição da espessura e comportamento do solo; presença de
águas superficiais e subterrâneas; áreas potencialmente utilizáveis
como jazidas; a vegetação e dados relativos ao clima. Essas

informações podem ser obtidas por meio de cartas geotécnicas,
mapas geológicos e fotos aéreas;
•

A legislação referente ao parcelamento do solo, nas esferas federal,
estadual e municipal, em vigor. A SHDU (São Paulo: Caderno I,
1991), define que o parcelamento do solo deve garantir o processo
amplo de expansão e consolidação do tecido urbano e a
conseqüente interferência na qualidade de vida do cidadão. A
adequação do projeto à realidade física, ambiental e urbanística na
qual se insere a gleba é apresentada na Tabela 10.
Tabela 10 - Critérios de Adequação Físico-Ambiental e Urbanística
para novos empreendimentos
Aspectos

Critérios

Relevo da gleba Condicionará a tipologia do desenho urbano e das
e seu entorno
edificações
Hidrografia
Estudo de cursos d’água, com avaliação das
bacias e sub-bacias, e regimes de drenagem
Físicoexistentes ou previstos.
Ambiental Tipo de solo
Condicionará a forma de ocupação e utilização do
espaço.
Vegetação
Interação com a manutenção do equilíbrio
existente
ambiental.
Fatores
Adoção de medidas visando atenuar seus efeitos.
poluentes
Normas
Compatibilização do futuro projeto com as normas
urbanísticas
urbanísticas gerais, contempladas na legislação,
gerais
por meio do estabelecimento de índices e usos
preferenciais.
Sistema viário
Análise do sistema viário principal em comparação
Urbanística
ao existente, prevendo os acessos.
Condições
Estudo de previsão de “faixa non aedificandi” ao
gerais de
longo de cursos d’água e faixas de domínio
saneamento e
público das rodovias, ferrovias e dutos, com
higiene
largura mínima de 15 m.
Análise dos espaços internos das edificações e
espaços livres, de forma a permitir iluminação e
insolação adequadas.
Áreas
A localização das áreas institucionais (escolas,
Avaliação Institucionais
creches e posto de saúde) fundamentam-se nos
da
fatores de demanda da região, nas condições de
inserção
ocupação, uso e acesso das áreas, nas suas
do
interferências com os demais equipamentos
parcelaimplementados.
mento
Áreas verdes
Compatibilização com as necessidades de
preservação do meio físico.

Fonte: São Paulo: Caderno I (1991) – modificado.

•

A Tabela 11 apresenta os percentuais mínimos para áreas
destinadas ao sistema viário, áreas verdes e institucionais;

Tabela 11 - Dimensionamento e Localização das Áreas
Local

Sistema
Viário

% da
Área
Total

Condições

20 %

O traçado do Sistema Viário Principal será
definido pela Prefeitura, ficando a localização
das vias restantes a cargo do loteador.
• A cargo da PMSP:
o
50% do percentual exigido por
lei, em um só perímetro
o
declividade ≤ 30%

Áreas
Verdes

15 %

• A cargo do parcelador:
o 50% restante
o inscrever um círculo com raio mínimo de
10,00m
o declividade > 30% é aceita em função do
tipo de parcelamento
A localização das Áreas Institucionais será
definida pela Prefeitura.
• Estar situada junto à via oficial de circulação
Áreas
5%
de veículos e contida em um único perímetro.
Institucionais
• Ocupar até 50% da extensão da testada da
gleba, lindeira à citada via oficial.
• Estar situada em área com declividade de até
15%.
Fonte: São Paulo: Caderno I (1991) – modificado.

•

A análise do entorno, com informações da infra-estrutura existente:
sistema viário de acesso ao centro da cidade e linhas de transporte
coletivo; rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
coleta municipal de lixo; fornecimento de energia elétrica e
iluminação pública; e rede de telefonia; e

•

A

análise

do

entorno,

com

levantamento

dos

aspectos

socioeconômicos da população local, seus hábitos e costumes.
Com base nos aspectos considerados anteriormente, delineia-se o plano
urbanístico de ocupação da área, incluindo um primeiro traçado do sistema
viário, tamanho dos lotes residenciais e disposição das áreas públicas,
institucionais e comerciais, afirma Moretti (1987). A fim de melhor visualizar o

projeto como um todo, devem ser indicadas na planta da área, as faixas “non
aedificandi”; as áreas verdes a serem preservadas; as áreas impróprias à
implantação das vias; as vias existentes no entorno; e as diretrizes
apresentadas pela Prefeitura.
A seguir, são apresentadas algumas recomendações para elaboração
do anteprojeto, que devem ser discutidas, alteradas, revisadas e reanalisadas a
cada nova característica impactante.
•

O arruamento inicia com a locação das vias principais, que devem
procurar acompanhar, dentro do possível, a topografia local, afirma
Mascaró (1997), facilitando o escoamento de águas pluviais e
evitando grande volume de terraplenagem. A Figura 28 apresenta o
caso “a”, que tem a rua implantada segundo as curvas de nível,
deixando os lotes com aclive ou declive; já o caso “b”, favorece a
implantação das casas nos lotes, porém deixa a rua com grande
declividade. Nos Loteamentos Fechados, onde a área dos lotes
proporciona a implantação das casas em diversos locais, o projetista
pode optar pelo caso “a”, minimizando os custos de implantação das
ruas.

Figura 28 – Implantação de ruas - Mascaró (1997).

A SHDU (São Paulo: Caderno II, 1991) apresenta as diversas
classificações de vias (Tabela 12) e respectivas características

físicas (Tabela 13), que devem ser adotadas na elaboração do
projeto viário.
Tabela 12 - Classificação de Vias e Indicadores
Classificação de Vias
PARSOLO

Primária

Lei 9.413/81

Rede Viária
de
Referência
da CET

Expressa de
1ª categoria
Expressa de
2ª categoria
Arterial de 1ª
categoria
Arterial de 2ª
categoria

Secundária

Principal

Local

Indicadores
Intensidade de
Fluxo

Caracte- Comporísticas
sição
Físicas
de
Tráfego

Expressa
Arterial I

Arterial II
Coletora/
Auxiliar I
Coletora/
Auxiliar II
Secundária

Local

Local

Elevada

Auto
Ônibus
Caminhões

Pista
Dupla

Média
Pista
Simples

Auto
Ônibus

Baixa

Auto

Fonte: São Paulo: Caderno II (1991).

Tabela 13 - Características Físicas das Vias utilizadas em
Loteamentos Fechados
Via Arterial
Via
1ª
2ª
Categoria Categoria Principal
37 m
30 m
20 m

12 m

Faixa Carroçável
Mínima
Passeio Lateral
Mínimo (de cada lado)
Canteiro Central
Mínimo
Declividade Máxima

28 m

21 m

14 m

7m

3,5 m

3,5 m

3m

2,5 m

2m

2m

---

---

8%

8%

10 %

15%

Declividade Mínima

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Características
Largura Mínima

Via Local

Fonte: São Paulo: Caderno II (1991) - modificado.

•

A maioria dos loteadores privados tenta minimizar a área do lote de
forma a aumentar a quantidade de parcelas, maximizando o

rendimento. Em contrapartida as características básicas definidas
para as casas de Loteamentos Fechados, identificadas na demanda
muitas vezes apontam para lotes maiores, o que se traduz em
redução da densidade.
Ë importante projetar de acordo com as características do meio físico
e não o inverso, mesmo sabendo que do ponto de vista estritamente
técnico, as implantações em encosta tendem a ser mais caras que
em terrenos planos e a drenagem assume enorme papel na
manutenção da estabilidade do terreno (Farah, 2003).
A implantação dos lotes deve ser realizada, baseando-se na Planta
da Área, já com a indicação das vias principais, áreas com
declividades acima de 50%, áreas a serem preservadas. Facilmente
observa-se que o desenho formado por estes agentes interferentes
não possibilita o encaixe de uma malha retangular nos espaços
disponíveis, formando os lotes (Figura 29).

Ausência de drenagem nos
Aterros de grandes
dimensões
Corte de grandes
dimensões

Aterro bloqueando
drenagem natural

Figura 29 – Planta da área com implantação de lotes irregulares - Mascaró (1997).

•

A infra-estrutura de um loteamento é necessária para possibilitar
condições e qualidade de subsistência de um novo ambiente a ser

construído.

Por

infra-estrutura,

entende-se

o

sistema

viário,

transporte coletivo, abastecimento de água, esgotamento sanitário,
coleta municipal de lixo, redes locais de drenagem, fornecimento de
energia

elétrica,

iluminação

pública,

telefonia,

equipamentos

comunitários, equipamentos públicos e estabelecimentos comerciais.
A Tabela 14 apresenta os custos por habitação, considerando as
densidades de 75 e 300 habitantes por hectare, conforme Mascaró
(1979) apud Moretti (1987), onde é constatado que quanto maior a
densidade, menor os custos de infra-estrutura de urbanização para
novos loteamentos.

Tabela 14 – Custo médio das redes urbanas em função da
densidade para loteamentos em geral, em dólares (1977).
Custo por Habitação
Rede

Densidade: habitantes/hectare e %
75

Pavimento

300

%

1099,60

44,9

305,20

41,8

388,40

15,8

106,20

14,5

87,10

3,6

29,20

4,0

488,70

19,9

126,10

17,3

217,80

8,9

66,60

9,1

168,90

6,9

97,10

13,3

100,0
2450,50
730,40
Fonte: Mascaró (1979) apud Moretti (1987).

100,0

Deságües Pluviais
Abastecimento de Água
Esgoto Sanitário
Abastecimento de Gás
Encanado
Abastecimento de Energia
Elétrica
Total

%

Os percentuais indicam que a pavimentação e drenagem das águas
pluviais significam entre 55 a 60% do custo total das redes, tornadose fundamental minimizar a área a ser pavimentada e quando
possível adotar pavimento para um tráfego leve (vias locais sem
saída, em alça etc).

Segundo a Revista Construção Mercado (Índices & Custos, 2004),
na avaliação de glebas, os custos de urbanização (Tabela 15) são
dimensionados para um módulo de 1.000 m2 de área útil (área de
lotes), podendo ser utilizados como referenciais no planejamento e
orçamento de um novo empreendimento.

Tabela 15 – Custo de Urbanização em Avaliação de Glebas
(base: março/2004).
Serviços
Rede de Água Potável

Custo
(reais por 1000 m2 de
área útil)
3.182,89

Rede de Esgoto

6.119,57

Drenagem de Águas Pluviais – Guias e Sarjetas

2.351,19

Pavimentação

7.716,04
Fonte: Índices & Custos (2004).

•

A SHDU (São Paulo: Caderno II, 1991) define que os projetos de
escoamento de águas pluviais devem considerar toda a bacia de
contribuição, na qual se insere a gleba, devendo ser mantidas as
linhas naturais de drenagem existentes. O projeto de captação e
condução das águas pluviais, bem como seu lançamento para fora
dos limites da gleba, não deve acarretar prejuízo as áreas lindeiras,
as linhas de drenagem e os cursos e corpos d’água receptores.

5.1.1.4 Projeto Executivo
Da mesma forma que o anteprojeto, as especificações apresentadas a
seguir são aplicáveis a qualquer tipo de loteamento. Diferenciações relativas
aos loteamentos fechados estão na implementação dos aspectos propostos no
item anterior.
A elaboração de um projeto sofre constantes modificações, em
decorrência da interação dos novos aspectos analisados, visando o melhor
aproveitamento da gleba. No projeto executivo inicia-se o aprimoramento dos

traçados previstos no estudo preliminar, agora já com a visão do todo,
buscando otimização na conservação do espaço e dos recursos naturais.
Inúmeras são as possibilidades de traçado do viário e localização de
lotes, mas é sempre recomendável a análise de novas alternativas que
possibilitem uma implantação mais harmônica com a topografia local, optandose pela terraplenagem corretiva somente quando outras alternativas estiverem
definitivamente esgotadas, afirma Moretti (1987).
A minimização do movimento de terra na gleba não está somente ligado
à economia obtida com a diminuição da terraplenagem, mas principalmente
com os aspectos relativos à erosão do solo. Segundo Mota (1999), a
urbanização contribui para acelerar o processo de erosão do solo, que é
causado principalmente pela remoção da cobertura vegetal do solo e exposição
do sub-solo, alterando o caminho da drenagem natural e implantação de obras
em áreas com topografias desfavoráveis.
Em linhas gerais o projeto deverá conter os elementos que permitam
caracterizar a proposta geométrica, incluindo:
• O traçado do sistema viário e o perfil longitudinal das vias;
• A disposição e dimensões dos lotes, áreas verdes, institucionais,
comerciais etc;
• O plano de uso e ocupação do solo;
• O projeto de terraplenagem;
• A solução esquemática para as obras de infra-estrutura, incluindo a
localização das redes no sistema viário; e
• Plano de arborização ou, dependendo do caso, o projeto de
paisagismo.
Os loteamentos apresentam um melhora significativa com a implantação
do pavimento e com o conjunto de obras de urbanização trazidas no rastro da
pavimentação. Moretti (1987) afirma: Observando-se os loteamentos de padrão

elevado é possível constatar que, mesmo sem asfaltar o leito viário, pode-se
obter uma condição satisfatória de urbanização com a implantação de
tratamento primário, drenagem das águas pluviais, caminho para pedestres e
arborização. Figura 30.

Figura 30 – Urbanização de um loteamento - Moretti (1987).

O abastecimento de água pode ser realizado por meio da rede de
abastecimento, poços individuais (Figura 31) ou coletivos.

Figura 31 – Perfil do solo com a localização de residências,
poços individuais e fossas - Moretti (1987).

A definição da solução mais adequada é pautada na análise técnica e
econômica, função direta da área do lote; nível do lençol freático; riscos de
contaminação da água; tipos de solos e rochas; e ainda deve levar em

consideração a manutenção e operação do sistema. O abastecimento por
poços profundos coletivos indica Moretti (1987), é a solução mais adequada
quando não há a rede de abastecimento pública, pois apresenta o menor risco
de contaminação (Figura 32).

Figura 32 – Poços profundos - Moretti (1987).

Quanto à disposição de esgotos, vários são os aspectos a serem
analisados de forma a impactar menos o meio ambiente. A implantação de
redes coletoras em loteamentos residenciais e tratamento em grandes
estações parece não ser a solução mais adequada, devido às distâncias a
serem percorridas.
O despejo nos lotes utilizando a fossa séptica e sumidouro é a solução
mais econômica, sendo indicado para lotes maiores que 300 m2, conforme
Moretti (1987). O nível d’água é um dos critérios determinantes na execução de
fossas, pois pode contaminar o lençol freático, se o mesmo estiver próximo da
superfície.
O projeto executivo do empreendimento deve ser apresentado às
concessionárias de energia elétrica e telecomunicações para avaliação da

proposta, com a apresentação de projetos específicos, que na maioria das
vezes não interfere na proposta do espaço já planejado.
O planejamento relativo aos resíduos domiciliares, desde coleta,
transporte, tratamento e disposição final, poderá ser realizado pelo próprio
empreendimento ou ser de responsabilidade dos órgãos públicos.
Independente do tamanho do loteamento, programas de recuperação de
materiais recicláveis e de materiais nocivos devem ser implementados.
Segundo Freitas (2001), em média tem-se de 1,0 kg de resíduos/dia por
pessoa, sendo estes números utilizados para dimensionamento das áreas
destinadas à disposição do lixo domiciliar.
A composição média indica que 40% do lixo domiciliar (em peso) são
materiais recicláveis, entre eles, papel, metal, vidro e plástico. Para que este
material seja encaminhado para reciclagem, há a necessidade de separá-lo
dos materiais orgânicos, na origem, ou seja, nas próprias residenciais e
estocados em lixeiras apropriadas para cada tipo de material (Figura 33).

Figura 33: Estocagem de lixo reciclável, no Condomínio Riviera de São
Lourenço, São Paulo – SP - Instituto GEA apud Freitas (2001).

5.1.1.5 Aprovação do Projeto
Para a aprovação dos projetos, a maior diferenciação diz respeito às
normas urbanísticas para loteamentos fechados, que devem necessariamente
ser estabelecidas pelas Prefeituras, e incorporadas aos quesitos usuais de
aprovação do projeto.
A SHDU (São Paulo: Caderno II, 1991) define que projeto de
Loteamento a ser apresentado para aprovação nas Prefeituras locais é
representado por peças gráficas com a proposta de parcelamento do solo,
composto por:
•

Plano Geral de Implantação da gleba a ser parcelada, contendo
sistema viário, quadras, lotes, áreas verdes e áreas institucionais
propostas, na escala 1:1000;

•

Perfil longitudinal e secção transversal de todas as vias de circulação
propostas, na escala horizontal 1:1000 e vertical 1:100;

•

Projetos complementares das obras a serem executadas no novo
parcelamento referentes a:
o Sistema de Escoamento de águas pluviais
o Rede Coletora de águas servidas;
o Sistema de alimentação e distribuição de água potável e
respectiva rede quando for necessário, projeto de captação e
tratamento;
o Guias, sarjetas e pavimentação das vias;
o Paisagismo das áreas verdes e arborização das vias; e
o Proteção das áreas sujeitas à erosão.

De acordo com o tipo do parcelamento, poderá ser dispensada a
apresentação de alguns desses projetos complementares ou a execução de
obras correspondentes a eles. Os projetos serão acompanhados de Memoriais
Descritivos correspondentes, bem como do Cronograma de Execução de Obra.

5.1.2 Construção
Essa fase, em loteamentos fechados, envolve duas etapas. A primeira
corresponde à implementação das infra-estruturas do loteamento e devem ser
rigorosamente acompanhadas durante a sua construção pelos moradores, ou
verificadas posteriormente pelos novos moradores, de acordo com as normas
estabelecidas.
A segunda etapa corresponde à construção das moradias que também
devem ser rigorosamente acompanhadas pela associação de gestão do
loteamento, estabelecida desde o seu planejamento, e pelos próprios
moradores, que devem ter participação ativa.
Essas duas etapas deverão ser desenvolvidas de acordo com os
instrumentos de gestão estabelecidos na fase de planejamento do loteamento
fechado.
As demais questões, tratadas a seguir, podem ser aplicadas também em
qualquer tipo de loteamento, e destacadas para considerações nos
instrumentos de gestão ambiental.
A fase de construção do empreendimento envolve atividades com maior
interferência no ambiente: “A construção compreende desde alterações nos
processos naturais de movimentação de massa, a partir das terraplenagens e
obras para execução da infra-estrutura e edificações, até a geração e
disposição de entulhos resultantes.” Freitas (2001).
A Figura 34 apresenta as Etapas Básicas de Construção de
Loteamentos.

CONSTRUÇÃO

TERRAPLENAGEM

OBRAS DE
INFRA-ESTRUTURA

BOTA FORA

PAISAGISMO

Figura 34: Etapas de Construção de Loteamentos.

De posse do projeto executivo para implantação do loteamento, deve ser
elaborado o cronograma de obras, prevendo-se todas as etapas, e em função
do tamanho do empreendimento, diversas frentes de serviços poderão ser
abertas, facilitando a operacionalização das obras.

5.1.2.1 Terraplenagem

A terraplenagem consiste na movimentação de terra necessária para
transformar a terra bruta nas propostas apresentadas no projeto executivo,
englobando escavação, transporte, disposição e compactação de terras,
gerando os cortes e aterros do empreendimento. Em glebas muito grandes, o
ideal é dividir a área em setores, preferencialmente em sub-bacias (Moretti,
1987).

... mais problemáticas são as áreas urbanas em expansão,
através de loteamentos, os quais exigem para suas instalações
grande remobilização e exposição de materiais terrosos o que
facilita o desenvolvimento de processos erosivos. Esta atividade
é, de longe, a que mais contribui para o assoreamento de vales
e cursos d´água da região. (Ávila et al.,1984).
O cronograma de obras deve prever os prazos de execução dos
serviços, assim como a época em que se desenvolverão. Especialmente nas
épocas de chuvas, deve-se evitar a execução das obras de terraplenagem,
pela própria dificuldade na execução dos serviços, como pelos riscos de erosão
e escorregamentos, deixando os terrenos sem proteção superficial.
Os impactos causados com a erosão e assoreamento assumem muitas
vezes proporções que ultrapassam o limite do empreendimento. Os solos
expostos durante chuvas são transportados, assoreando drenagens naturais ou
construídas, favorecendo-se a ocorrência de inundações. Para os taludes já
prontos, deve-se prever o tratamento superficial com o plantio de gramíneas
ou, ainda, conforme a configuração geométrica e a qualidade dos solos, com
tela argamassada, e assim que possível, deverão ser executadas canaletas de
drenagem de crista e de pé, indica Freitas (2001).
Um problema ambiental também associado à permanência de solos
expostos é a geração de poeira, proveniente do tráfego dos veículos utilizados
internamente na construção do empreendimento, devendo-se adotar rotinas de
aspersão de água nos trechos.
Na execução de cortes deve-se estabelecer um local dentro do próprio
loteamento para deposição do solo removido, utilizando-o como aterro. Caso
não seja possível aproveitar o material, o mesmo deve ser encaminhado para

bota-fora previamente consultado. Antes da execução dos aterros, é
necessária a remoção da cobertura vegetal e de eventual solo orgânico (com
pouca capacidade de suporte). Os solos utilizados em aterro devem ser
retirados de áreas próximas ao empreendimento, previamente selecionadas
por

suas

características

granulométricas,

estabelecendo

o

chamado

planejamento minerário.
Caso os materiais de empréstimo necessitem ser extraídos fora do
empreendimento, caracteriza-se atividade de mineração, regulamentada por
legislação específica, afirma Freitas (2001). Em ambos os casos, a área de
empréstimo deve ser recuperada e reabilitada, após sua utilização.

5.1.2.2 Obras de Infra-estrutura
A implantação da infra-estrutura desenvolvida no projeto, deve ser
iniciada após a liberação da terraplenagem.
A rede de drenagem das águas pluviais, responsável por coletar, retirar
e reconduzir a água superficial é usualmente composta por guias, sarjetas,
caixa de captação do tipo com bocas de lobo, tubulações subterrâneas
(geralmente constituída por tubos de concreto), poços de visita, escadas
d´água, canaletas superficiais e estruturas de deságüe nos sistema públicos de
drenagem ou cursos d´água próximos.
Toda e qualquer obra de drenagem, se não for construída com rigor
técnico, não cumprirá adequadamente sua função de captação e condução das
águas pluviais e como conseqüência, poderá intensificar a erosão ao longo das
canaletas, em locais de vazamentos ou nos pontos de lançamento da água
conduzida.
O sistema de abastecimento de água, incluindo: captação, tratamento,
reservação e distribuição, envolvem diversos tipos de obras já previstos no
projeto. Os impactos causados durante a execução, serão de diversos tipos,
variando de acordo com a concepção e tecnologia adotadas. Já os sistemas

locais de esgotamento, que incluem coleta, tratamento e disposição envolvem
obras que tem impactos controláveis e temporários, se obedecido o projeto.
A rede de entrada e distribuição de energia elétrica é composta por
postes, cruzetas, isoladores, transformadores, cabos e acessórios. As obras
para a rede de energia elétrica e de telefonia levam a alterações pouco
significativas nos processos, porém, cuidados especiais devem ser tomadas
em relação à vegetação, cujas copas das árvores podem danificar as fiações.
Se estiver prevista pavimentação, ela pode ser em concreto, asfalto ou
com blocos simples ou intertravados de concreto. Todas as alternativas
resultam

na

redução

do

grau

de

permeabilidade

do

terreno

e,

conseqüentemente, diminui o tempo de concentração das águas superficiais.
Durante a execução da pavimentação, deve ser dada especial atenção à
junção entre sarjeta ou canaleta e pavimento, pois a região é a mais suscetível
à erosão.
Na maioria dos loteamentos a execução de passeios públicos fica a
cargo dos futuros moradores, sendo previstas regras de execução visando
padronização do espaço público.
As obras de contenção constituem estruturas de reforço aplicadas em
taludes de corte e aterro, por meio de diferentes obras de engenharia,
dependendo das condições de cada local, com a finalidade de aumentar o
coeficiente de segurança e estabilidade.

5.1.2.3 Bota-fora
Todo e qualquer material proveniente dos excedentes de escavações e
de entulhos devem ser depositados em locais adequados, no próprio
loteamento ou em áreas legalizadas.
Os resíduos sólidos são classificados, segundo a NBR 10004 e
diferenciados em relação aos riscos potenciais que representam ao meio

ambiente e à saúde pública, em três classes de periculosidade, conforme
Tabela 16.

Tabela 16 - Classificação dos resíduos sólidos quanto à periculosidade.
Categorias
Classe I
(Perigosos)

Classe II
(Não-inertes)
Classe III
(Inertes)

Características
Apresentam risco à saúde pública ou ao meio
ambiente, caracterizando-se por possuir uma ou mais
das
seguintes
propriedades:
imflamabilidade,
corrosividade, reatividade, toxidade e patogenicidade.
Podem ter propriedades como combustibilidade,
biodegradabilidade ou solubilidade, porém, não se
enquadram como resíduo Classe I ou III.
Não tem constituinte algum solubilizado em
concentração superior ao padrão de potabilidade da
água.
Fonte: ABNT (1987).

A maioria dos resíduos produzidos durante a execução do Loteamento
Fechado é constituída de materiais inertes, podendo ser reaproveitados, tanto
para reuso como para reciclagem, caracterizando o gerenciamento de resíduos
sólidos.

5.1.2.4 Paisagismo
O paisagismo serve-se a dois papéis fundamentais dentro dos
loteamentos: ao embelezamento da

área,

valorizando

a

natureza

e

recompondo a vegetação nativa; e a recuperação e estabilização dos espaços.
O tratamento paisagístico deve buscar a integração dos espaços
públicos, das áreas privadas de uso coletivo e das áreas em recuos lindeiros às
vias e aos logradouros públicos (SECOVI, 2000).
O tratamento das calçadas deverá ser definido visando também à
harmonização do conjunto do empreendimento, a ampliação do conforto

urbano e o menor índice possível de impermeabilização do solo. Na utilização
da calçada verde (Calçada..., 2004), deve-se avaliar o fluxo e freqüência de
pedestres, para então elaborar o traçado da calçada, com a escolha do
material da faixa livre de circulação (pisos intertravados, dormentes ou pedras,
por exemplo) que deverá ter no mínimo, 1,50m de largura. O piso da faixa de
circulação deverá ser contínuo e de superfície regular.
Em calçadas a partir de 3,00 m de largura poderão ser plantadas árvores
de maior porte, assim como canteiros, respeitando-se as entradas de autos e
acessos de pedestres às edificações. Especial atenção deverá ser dada à
arborização das vias públicas, prevendo a indicação de espécies arbóreas
preferencialmente nativas, com raízes pivotantes, localização e porte
compatibilizados com a rede de energia elétrica.
A ocorrência de mata ciliar, pela sua importância, deverá ser objeto de
atenção específica, como parte integrante do sistema de áreas verdes,
verificando a possibilidade de seu enriquecimento com espécies nativas e sua
identificação por dispositivos físicos que esclareçam sua permanente proteção.
Ë importante salientar que as modificações causadas pelo homem no
meio ambiente, em especial a remoção da cobertura vegetal primária, alteram o
equilíbrio da interação climática com as características do solo (solo exposto
facilita a erosão), além de alterações no ciclo hidrológico (a erosão acarreta
assoreamento e inundações). No caso mais extremo, tal remoção poderá
provocar a desertificação da área.
A presença de vegetação, especialmente em áreas urbanas ou de
expansão urbana, além de promover a estabilização das condições físicas,
proporciona um conforto ambiental decorrente de vários fatores como o
equilíbrio da umidade e da temperatura, movimentação de ar e radiação solar,
controle da erosão, da poluição sonora, da água e do ar, aumento da
permeabilidade do terreno; incluindo também, barreiras físicas para bloqueio de
trajetos e cortinas de quebra-ventos, controle e harmonização visual, presença
de fauna e atividades de recreação e lazer.

Segundo Abbud (2004), arquiteto paisagista, a movimentação do
mercado imobiliário aponta as duas principais preocupações de seus
compradores: Os pais querem proteger os filhos da violência das grandes
cidades, ...

cada vez mais momentos ao ar livre e em contato com o verde.

Atento a essa tendência, o paisagista busca sempre planejar os espaços
verdes, concentrado na segurança, para a partir daí, projetar espaços de
convivência para as diversas faixas etárias, mesmo em terrenos acidentados,
como taludes. O plantio de árvores, especialmente as frutíferas são ideais, pois
atraem passarinhos, sendo necessário compatibilizar as características do solo
com as árvores que serão plantadas.
Um projeto paisagístico busca relacionar a vegetação aos cinco
sentidos, de forma a aguçar esses sentidos, continua Abbud (op. cit) e por isso,
os jardins ou áreas verdes, sempre que possível devem mesclar: cores, flores e
formas, para a Visão; texturas, para o Tato; aromas, para o Olfato; frutas, para
o Paladar; e atrair passarinhos, para a Audição.
Todos estes valores proporcionados devem estar em sintonia com a
proposta

do

empreendimento

e

determinarão

a

oferta

de

espaços

ambientalmente mais agradáveis e confortáveis, que promoverão a valorização
das propriedades pela melhoria das condições de saúde física e mental da
população. Um exemplo de paisagismo que valoriza o empreendimento é a
preservação da flora na Riviera de São Lourenço, onde o projeto destinou
quase 1/3 de sua área para áreas verdes e institucionais (Sobloco, 2004).

5.1.3 Ocupação
A ocupação é a última fase da implantação do empreendimento
habitacional e, ao contrário das anteriores, apresenta-se de forma dinâmica e
em constante mutação, podendo ser analisada nas etapas de uso e ampliação
(Figura 35).

OCUPAÇÃO

USO DO
EMPRENDIMENTO

UTILIZAÇÃO DO
GERAÇÃO DE
MANUTENÇÃO E
COMPORTAMENTO E
AMPLIAÇÃO

AVALIAÇÃO
PÓS-OCUPAÇÃO
Figura 35: Etapas de Ocupação de Loteamentos.

A grande possibilidade de diferenciação dos loteamentos fechados está
no estabelecimento de Instrumentos de Gestão Ambiental, que consistem em
sistematizações de procedimentos técnicos e administrativos para assegurar a
melhoria e o aprimoramento contínuo do desempenho ambiental do
loteamento. A elaboração e uso dos Instrumentos de Gestão Ambiental têm
início em seu planejamento, mas é na fase de ocupação é que tem maior
aplicação.

As questões relacionadas a seguir têm aplicação em qualquer tipo de
loteamento, mas foram ressaltados para serem contemplados nos Instrumentos
de Gestão Ambiental.

5.1.3.1 Uso do Empreendimento
Segundo Freitas (2001), deve-se fazer uma constante avaliação do
desempenho do uso do novo empreendimento, caracterizado como novo
ambiente construído, com recomendações de correção dos problemas
diagnosticados e a implantação de medidas e ações, que visam principalmente
garantir as necessidades dos usuários, como também aqueles que direta, ou
indiretamente, passam a se relacionar com o novo espaço.
A manutenção do empreendimento deve ser constante, conduzida por
estruturas organizadoras, como condomínios, comissões e sociedades, com o
estabelecimento de normas de monitoramento e implementadas com o auxílio
de técnicos habilitados, fornecidos pelo Poder Público ou contratados para
esse fim. A equipe é responsável pela manutenção da infra-estrutura, limpeza e
cuidados especiais com a vegetação, entre outras tarefas.
A produção de resíduos sólidos e líquidos aumenta consideravelmente
com o início da utilização do empreendimento. Nesse momento, pode-se
constatar a ineficiência de alguns sistemas já planejados, e que devem ser
constantemente monitorados e colocados em funcionamento, evitando a
degradação do novo espaço construído. A coleta de lixo deve ser estendida a
todo empreendimento e a coleta seletiva deve ser implantada e divulgada.
A avaliação dos serviços e redes de infra-estrutura podem ser medidos
pela eficiência do sistema, de forma quantitativa pela equipe técnica envolvida,
já em relação aos moradores deve ser detectada a sua satisfação. Antes de
“medir” a satisfação dos moradores, deve ser realizado um trabalho de
conscientização, apresentando a importância da convivência coletiva e do

respeito ao meio ambiente, caracterizando condições adequadas de ocupação
do espaço.
A qualidade de vida dos moradores, em conjunto com a qualidade
ambiental deve ser alcançada durante o processo de ocupação e uso do
empreendimento por meio de medidas adotadas em comum acordo com
compradores/proprietários e usuários. No caso de condomínios, a convenção
do condomínio estabelece de forma clara, os cuidados coletivos e individuais
com o meio ambiente construído, bem como medidas para sua conservação.
Já no caso de loteamentos urbanos, a qualidade ambiental deve ser buscada
por meio de regras contratuais detalhadas e claras. Ações de educação
ambiental devem ser propostas na comunidade, procurando minimizar
interferências, articulando questões ambientais locais com as questões
ambientais do entorno.

5.1.3.2 Ampliação
Esta etapa possui características semelhantes à da construção, porém
em menor escala, impactando menos o meio ambiente, com diminuição dos
impactos no meio físico e biótico, mas com acréscimo considerável ao meio
antrópico, uma vez que os moradores já estão instalados.
Deve-se prever um programa de orientação para reformas domiciliares,
considerando a necessidade de gestão de resíduos; reorganização do projeto
paisagístico; minimização dos incômodos causados por ruídos, vibrações e
poeira; controle dos riscos de acidentes; e danificação de construções
anteriores.

5.1.3.3 Avaliação Pós-Ocupação
Após o desenvolvimento do projeto e construção do loteamento fechado,
o novo ambiente está apto a ser ocupado e como conseqüência desta

ocupação, inicia-se o processo de ajustes no modo de vida das famílias ali
instaladas, podendo-se citar aspectos relativos a melhoria na qualidade de
vida, ou de necessidade de interagir com os vizinhos e até o entorno.
Visando atender as expectativas das famílias e dos possíveis
proprietários do empreendimento, deve-se propor uma avaliação do conjunto:
desde implantação até detalhes urbanísticos. O resultado desta avaliação
poderá indicar caminhos a serem adotados em novos empreendimentos e
projetos, por meio de um processo contínuo de retro-alimentação, criando a
Avaliação Pós-Ocupação - APO.
Segundo Abiko e Ornstein (2002), a APO é definida como um conjunto
de métodos e técnicas de avaliação de desempenho aplicado no decorrer do
uso de qualquer tipo de ambiente construído. Visa aferir e estabelecer
diagnósticos que levem em consideração o parecer dos especialistas e as
necessidades e/ou níveis de satisfação dos usuários finais destes ambientes.
A análise da inserção urbana é um dos aspectos que merecem destaque
durante a elaboração de APO’s, buscando estabelecer como as unidades
habitacionais se articulam no espaço urbano, considerando sua localização, a
adequação à topografia e as conexões com as infra-estruturas e atendimentos
aos serviços públicos.
Os aspectos a serem avaliados devem ser cuidadosamente relacionados
de forma a abranger todo espaço de influência do empreendimento. Já as
possíveis respostas devem ser sempre traduzidas em escala de valores, mas
muitas vezes adota-se escalas de satisfação, tais como: péssimo, ruim, bom e
ótimo, para posteriormente transformá-las em valores. A média obtida como
resultado final, nem sempre pode ser encarada como verdade absoluta,
devendo ser analisado também a freqüência das respostas aos quesitos. O
cruzamento das respostas permitirá uma análise global, muitas vezes de forma
comparativa, da eficiência e eficácia da proposta ou aspecto em questão.

Entende-se por eficácia a capacidade de fazer, de cumprir um objetivo e
eficiência a capacidade fazer bem feito, segundo Cardoso (1996) apud Abiko e
Ornstein (2002).

A abordagem ambiental integrada deve extrapolar o ponto de
vista dos moradores, abrangendo também aqueles que, direta
ou indiretamente, passam a se relacionar com o novo ambiente
construído. Assim, devem ser cuidadas ainda as interferências
ambientais que o empreendimento reflete na circunvizinhança e,
em sentido mais amplo, na própria urbanização do município,
cumprindo o seu papel social no conjunto ambiental. (Freitas coord., 2002).
O entorno de qualquer novo empreendimento habitacional irá sofrer
alterações, sendo necessário elaborar um amplo levantamento da situação
local e propor melhorias a serem planejadas em conjunto com o
desenvolvimento do loteamento propriamente dito, como por exemplo, o
tratamento dado ao lixo e ao entulho provenientes da ocupação da área, além
da barreira física criada pelo muro de divisa.

5.2 Identificação e Avaliação dos Principais Impactos Ambientais em
Loteamentos Fechados
Considerando as premissas de um loteamento fechado, ocorre um
fortalecimento do conceito de comunidade, por meio da responsabilidade
conjunta sobre as áreas comuns do loteamento. Os empreendedores
concebem ‘bairros’ e incentivam a criação de uma associação de moradores
para administrar os espaços comuns e promover melhorias.
Espera-se atender, com o fechamento do loteamento, a expectativa de
maior segurança, alcançando um “status” na hierarquia das classes da
população, acompanhado de melhoria na qualidade de vida. Tal fato pode ser

confirmado com a valorização dos imóveis, de acordo com as definições dos
urbanistas Basso e Martucci (2002), referente a casa, moradia e habitação.
Entende-se por casa, como a edificação, o invólucro que divide, tanto
espaços internos como externos. O ente físico. Os processos construtivos são
utilizados, com suas respectivas técnicas e tecnologias, para a construção da
casa.
Quanto à moradia, possui uma ligação muito mais forte aos elementos
que fazem a casa funcionar, ou seja, a moradia leva em consideração os
“hábitos de uso da casa”. É necessário se identificar com o modo de vida dos
usuários nos seus aspectos mais amplos. Exemplo de moradias é a
constatação de que casas iguais, ocupadas por moradores ou usuários
diferentes, transforma-se em moradias diferentes.
Com relação à habitação, deve-se reportar aos elementos que
caracterizam tanto a casa como a moradia, mas não de forma isolada, mas sim
no sentido mais amplo. Deve-se considerar o sentido de “habitat”, integrando o
interno com o externo, baseado em elementos que se relacionam com a vida
das pessoas e suas respectivas relações sociais, políticas, econômicas,
históricas, ideológicas, etc.
A habitação está ligada diretamente à estrutura urbana, por meio da
infra-estrutura urbana instalada e da rede de serviços urbanos. Portanto, a
habitação depende das características de localização em relação à estrutura
urbana na qual está inserida, ou seja, quanto mais bem equipado estiver o
setor urbano, no qual estiver localizada a casa, melhor serão as condições de
uso da moradia, qualificando, portanto, o produto habitação a ser colocado no
mercado, com maior valorização.
Desta forma, pode-se entender que a Valorização da Habitação no
loteamento fechado é atingida por um conjunto de fatores, conforme Figura 36:
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Figura 36: Valorização da habitação no loteamento fechado – Basso; Martucci (2002).

Considerando tais características, o projeto deverá buscar o uso de
insumos ambientais locais (SECOVI, 2000), destacando-se:
•

Adequação e harmonização do empreendimento, utilizando o
ambiente como valor de uso e troca;

•

Correta relação com o meio físico;

•

Uso integrado dos recursos bióticos, com o aproveitamento dos
recursos vegetais disponíveis para ampliar o conforto urbano,
indicando-os como áreas verdes e de lazer do empreendimento, e
com a recuperação de áreas degradas, associadas a programas de
educação ambiental junto às comunidades vizinhas e aos futuros
moradores;

•

O projeto técnico deverá prever o tratamento paisagístico integrado
dos espaços públicos, das áreas privadas de uso coletivo e de áreas
de recuos;

•

Necessidade de minimizar os conflitos de vizinhança, especialmente
na fase de construção do empreendimento.

Com base nas premissas apresentadas, tanto o empreendedor como os
proprietários de imóveis em loteamentos fechados devem ter a consciência de
estar interagindo com uma área muito maior que a de sua propriedade,
influenciando esse espaço criado e seu entorno, gerando impactos ambientais,

que ora se traduzem de forma positiva, ora negativa e, portanto, necessitam de
soluções alternativas para minimizar sua interferência.
O fornecimento de diretrizes e a proposição das ações a serem
implementadas tanto nas fases de planejamento, construção, uso e
manutenção nos empreendimentos é uma das propostas do presente trabalho,
buscando melhoria no próprio empreendimento e em empreendimentos futuros.
A primeira e fundamental diretriz corresponde, como visto anteriormente, à sua
legalidade, com a edição de normas urbanísticas adequadas.
Na seqüência, apresenta-se uma breve síntese das questões abordadas
na dissertação e sintetizadas em formas de tabelas. De acordo com os
aspectos abordados de um loteamento fechado, onde a proposta inicial está
baseada na Segurança e na melhoria da Qualidade de Vida da população
residente, a análise global da região afetada pode indicar os principais
impactos

ambientais,

sua

classificação

e

medidas

recomendáveis,

apresentados nas Tabelas 17, 18 e 19.

Tabela 17 – Quadro Resumo dos Principais Impactos Ambientais em
Loteamentos Fechados, na fase de Planejamento.
Impactos Ambientais

Medidas Recomendáveis para implantação em
Loteamentos Fechados

Realizar uma pesquisa de necessidades com os prováveis
moradores, de forma a planejar os empreendimentos
atendendo aos quesitos básicos, relativos ao nível social,
econômico e cultural, caracterizando a demanda. O sucesso
do empreendimento está ligado a oferta direcionada ao
público alvo.
Elaborar uma planilha com os aspectos desejados no
Seleção de Áreas
Adaptação e alteração da gleba empreendimento e estabelecimento de parâmetros para
para implantação do loteamento comparação entre as glebas disponíveis, visando atender as
fechado.
expectativas da demanda, incluindo a análise do entorno.
Caracterização da Demanda
Modificação das características
naturais da gleba, com alteração
da vocação da região e entorno.

Restrições Legais
Projetar o empreendimento com
as
características
mínimas
necessárias para aprovação
junto aos órgãos competentes.

Estabelecimento de LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA para
Loteamentos Fechados, no âmbito Federal. Até que esta Lei
seja divulgada, as Prefeituras devem estabelecer normas
urbanísticas municipais, que definam os aspectos relativos
ao ingresso dos loteamentos fechados, as responsabilidades
de segurança do espaço e a necessidade de integração com
o entorno.

Rede de infra-estrutura
Aumento de demanda por
serviços públicos e questões de
infra-estrutura.

Anteprojeto
Iniciar o projeto de um novo
empreendimento baseado nas
restrições legais e lucratividade
do empreendedor.

Projeto Executivo
Iniciar
a
construção
do
empreendimento sem reavaliar
as propostas do Anteprojeto.

Na busca da qualidade de vida, atrelada a conforto,
segurança, necessidade de áreas verdes e de lazer, com
implantação de infra-estrutura adequada, os projetos devem
ter índices restritivos maiores em relação à Legislação:
• Diminuir do número de lotes, obtendo menor densidade;
• Implantar e manter áreas verdes em percentuais maiores
que os exigidos, preservando o espaço natural. A
disponibilidade do “verde” é um dos aspectos positivos
de loteamentos fechados; e
• Evitar o desmatamento e supressão da vegetação na
área e seu entorno, evitando danos à fauna e flora na
área do empreendimento.
A existência de infra-estrutura urbana no entorno, viabiliza a
execução do loteamento fechado, mas a falta de alguns dos
itens poderá prejudicar as vendas ou encarecer
demasiadamente
o
empreendimento,
tornando-se
necessário:
• Verificar a possibilidade de implantação;
• Verificar a viabilidade de extensão da rede; e
• Elaborar sistemas alternativos a serem incluídos no
projeto, como abastecimento de água através de poços
profundos coletivos.
Adoção de premissas básicas para a elaboração do
projeto, como por exemplo:
• Preservar as linhas de drenagem natural, facilitando o
lançamento das águas pluviais;
• Implantar lotes em áreas com maior declividade, em
função do tamanho maior dos terrenos;
• Prever o acesso as áreas comerciais, de serviços e
institucionais, que estão localizadas fora da área do
loteamento;
• Propor soluções para reuso de águas servidas e pluviais;
e
• Planejar programas de coleta seletiva, visando interação
com entorno e suas características próprias.
No projeto executivo inicia-se o aprimoramento dos traçados
previstos no anteprojeto, agora já com a visão do todo,
buscando otimização dos espaços e de recursos:
• Propor a diminuição dos volumes de corte e aterro,
evitando erosão
• Preservar a vegetação natural;
• Utilizar água proveniente do lençol freático; e
• Projetar espaços para armazenamento de materiais
recicláveis e coleta seletiva.
O projeto executivo deve ser fiscalizado pela Associação de
Moradores (futuros), que devem estabelecer normas e
regras para os diversos aspectos do loteamento,
possibilitando a fiscalização do empreendimento e também
das edificações particulares.
A elaboração de Instrumentos de Gestão Ambiental irá
fortalecer o grupo de moradores, fiscalizando e atenuando os
impactos ambientais, com propostas minimizadoras e
compensatórias.

Conforme a classificação apresentada na Tabela 2, os impactos
ambientais que ocorrem na fase de planejamento do empreendimento têm
características semelhantes:
•

Negativo: a proposta de um loteamento em uma gleba, sempre
interfere no habitat natural, alterando as características do meio
físico, da fauna e flora;

•

Indiretos: o planejamento faz parte de cadeia de reações, que passa
pela construção e termina na ocupação do empreendimento. Como o
novo ambiente construído tem vida própria e passa por diversas
fases de reconstrução e readaptação, o processo continua;

•

Médio e Longo Prazo: o planejamento do loteamento fechado é o
início do processo e, portanto, o efeito do impacto ambiental se
manifestará posteriormente;

•

Permanente: os efeitos de um planejamento são manifestados num
prazo de tempo maior; e

•

Local ou Regional: a análise do entorno deve ser privilegiada nesta
fase, onde as propostas podem e devem ser reavaliadas de forma a
proporcionar a integração dos moradores locais com o loteamento
fechado, evitando segregação espacial, criando sentimento de
comunidade, favorecendo relacionamentos e gerando empregos.

Uma vez apresentados os impactos negativos no planejamento de um
loteamento fechado, deve-se buscar relacionar os impactos positivos advindos
desse empreendimento, de forma a criar um ambiente mais equilibrado:
•

Proposta de novas unidades habitacionais;

•

Geração de empregos diretos e indiretos;

•

Evitar desmatamento desnecessário, com a valorização do verde;

•

Manutenção de vegetação nativa; e

•

Propostas de sistemas alternativos no projeto de infra-estrutura para
garantir a demanda.

Tabela 18 – Quadro Resumo dos Principais Impactos Ambientais em
Loteamentos Fechados, na fase de Construção.
Impactos
Medidas Recomendáveis para implantação em
Ambientais
Loteamentos Fechados
Terraplenagem
Modificação do relevo
natural da gleba, com
remoção da proteção
vegetal e desmatamento,
causando
erosão,
escorregamento,
assoreamento
e
inundação,
além
da
produção
de
ruídos,
vibrações e poeira.

Obras
de
Infraestrutura
A erosão causada por
obras de infra-estrutura
executadas fora das
especificações técnicas e
desrespeitando as linhas
de drenagem natural do
terreno.

Bota Fora
A deposição de material
proveniente de corte em
áreas do entorno, assim
como a deposição de
material inerte ao longo
da gleba, causa impacto
no próprio loteamento e
seu entorno.

Paisagismo
Com o desmatamento,
os solos ficam expostos
e sujeitos à ação das
intempéries.
Acompanhamento

A terraplenagem é um dos serviços que causa maior impacto no
meio ambiente, por descaracterizar o espaço físico da gleba e seu
entorno, tornando-se uma etapa merecedora de cuidados especiais:
• Elaborar cronograma de execução das obras de
terraplenagem, propondo a execução em etapas, evitando a
exposição do solo e carreamento de partículas;
• Prever a recuperação de áreas de empréstimo e bota fora;
• Evitar a remoção de árvores nativas e vegetação natural. Se for
o caso de remoção, replantar as árvores em locais mais
apropriados;
• Adotar procedimentos específicos para minimizar os efeitos de
ruídos e vibrações, com uso de equipamentos; e
• Espalhar água na área em que está sendo movimentada terra,
evitando a produção de poeira.
As obras de infra-estrutura abrem diversas frentes de trabalho e
por conseqüência deixam ao terreno propício à erosão, devendo-se:
• Elaborar cronograma de obras, planejando os serviços;
• Rever cotas e desníveis de forma a adequar as obras e não
interferir nas linhas de drenagem natural;
• Prever e executar escoramentos para valas profundas;
• Evitar copas de árvores próximas às redes elétricas e de
telefonia;
• Propor soluções alternativas para captação de água;
• Analisar a viabilidade de implantação de sistema de tratamento
de esgoto no próprio local;
• Propor revestimentos de pavimento que permitam a infiltração
de água, sem reduzir demasiadamente o grau de
permeabilidade do solo; e
• Construir obras de contenção de taludes.
Todo e qualquer material proveniente dos excedentes de
escavações e de entulhos devem ter destinação adequada, apesar
de elevar os custos do empreendimento:
• Obter licença para criação de bota fora, nas áreas do entorno ou
no próprio loteamento;
• Executar os serviços de aterro de acordo com as técnicas
recomendáveis;
• Propor soluções para a redução da geração de resíduos e
buscar alternativas para diminuição do volume;
• Divulgar métodos de acondicionamento e destinação de
materiais perigosos segundo a NBR 1004; e
• Desenvolver programas de reutilização e reciclagem do
material.
O paisagismo serve-se a dois papéis fundamentais dentro dos
loteamentos:
• Embelezar os espaços, valorizando a natureza e recompor a
vegetação nativa; e
• Recuperar e estabilizar os espaços.
Todas etapas de construção do empreendimento e das residências
particulares devem ser acompanhadas pela Associação de
Moradores, utilizando como instrumento de controle, o Sistema de
Gestão Ambiental proposta na fase de Planejamento.

Segundo a classificação da Tabela 2, os impactos ambientais que
ocorrem na fase de construção do empreendimento têm características
diversas:
•

Positivo: a construção de um loteamento fechado tem como proposta
inicial criar lotes, que serão ocupados por novas residências,
diminuindo o déficit habitacional;

•

Positivo: a preservação das características naturais da gleba valoriza
o empreendimento, aspecto este atrelado à busca pela Qualidade
de Vida dos futuros moradores;

•

Positivo: geração de empregos diretos e indiretos;

•

Negativo: todas as ações na fase de construção do empreendimento
modificam o espaço natural;

•

Diretos: ações isoladas modificam o habitat natural;

•

Indiretos: a construção faz parte de cadeia de reações, que passa
pelo planejamento e termina na ocupação do empreendimento;

•

Imediato: a construção do loteamento fechado gera ações todos os
dias, que impactam o ambiente do empreendimento e seu entorno,
gerando aumento no fluxo de pessoas e veículos de transporte;

•

Médio e Longo Prazo: as ações realizadas irão modificar o ambiente
natural, por muito tempo;

•

Temporário: ações específicas afetam o ambiente, mas quando
cessadas, deixam de interferir no cotidiano do local;

•

Permanente: os efeitos da construção são manifestados num prazo
de tempo maior; e

•

Local ou Regional: a construção de um loteamento fechado impacta
além dos limites do empreendimento, pois gera integração, com o
favorecimento de relações e geração de empregos, como também
segregação entre as populações, marcada pelo muro de divisa entre
estes grupos, muitas vezes intensificando a diferença de padrão
social.

Tabela 19 - Quadro Resumo dos Principais Impactos Ambientais em Loteamentos
Fechados, na fase de Ocupação.
Impactos Ambientais

Medidas Recomendáveis para implantação em
Loteamentos Fechados

Uso do Empreendimento
O uso e ocupação do
empreendimento
apresentam
desgaste
natural
das
obras
realizadas
para
sua
implantação,
além
de
registrar a necessidade de
novas obras.

A manutenção do empreendimento deve ser constante, sendo
necessário:
• Incentivar a atuação da associação de moradores criada na
fase de planejamento do empreendimento, buscando efetiva
cobrança do Sistema de Gestão Ambiental proposto;
• Estabelecer padrões e normas de manutenção do
empreendimento, através da adoção de programas e com a
divulgação através de manuais;
• Promover a contratação da equipe de trabalho que deve
realizar vistorias constantes em todo empreendimento, com o
intuito de detectar qualquer deficiência nas instalações e
recuperá-las;
• Convidar os moradores a participar da fiscalização do
empreendimento, zelando pelo bom uso, avisando qualquer
anomalia às equipes técnicas;
• Divulgar programas de educação ambiental;
• Implantar coleta seletiva e programas de reciclagem com o
envolvimento dos moradores e da população do entorno,
resultando em trabalhos voluntários e de atenção à
comunidade;
• Definir regras e procedimentos individuais no contrato de
compra e venda, de modo assegurar a qualidade de vida dos
moradores já instalados; e
• Planejar juntamente com os moradores formas de diminuir o
fluxo interno de veículos e ajustar o modo de vida desta
população as condições de trânsito e tráfego, principalmente
em rodovias.
• Propor um programa de orientação para reformas
domiciliares com as condições para execução e posterior
recuperação do espaço.

A produção de resíduos
aumenta
com
a
comercialização dos lotes.
Com a chegada dos novos
moradores,
ações
individuais podem impactar
negativamente
todo
o
espaço, como a execução
de um movimento de terra
de grandes proporções.
Aumento
veículos.

do

fluxo

de

Ampliação
Obras de reformas geram
resíduos, interferem no
paisagismo local além de
produzir barulho e poeira.
Avaliação Pós Ocupação • Propor encontros da comunidade local para definição dos
Aspectos negativos na
parâmetros desejados, quanto à qualidade de vida local;
ocupação
do
espaço • Estabelecer regras e procedimentos, visando o atendimentos
urbano criado, tanto dos
dos parâmetros apontados, buscando a eficiência e eficácia
novos moradores, como de
da proposta;
moradores do entorno.
• Elencar as principais necessidades de comércio e
serviços, que não estão disponíveis no centro comercial mais
Desenvolvimento
e
próximo, ou cidade, entregando para os orgãos competentes,
ocupação desordenada do
a fim de viabilizar a implantação. É o desenvolvimento do
bairro.
bairro ou cidade, gerando empregos, ativando a circulação de
dinheiro, visando atender à demanda; e
• Com o desenvolvimento do bairro, é verificado um
crescimento do espaço urbano, proporcionando a
implantação de novos empreendimentos, valorização da
terra nua e atração de novos investidores. Torna-se
necessário o planejamento e fiscalização dos órgãos públicos,
visando um desenvolvimento sustentável e dentro dos padrões
estabelecidos pela Prefeitura local, assim como o
monitoramento realizado pelas associações, moradores e
cidadãos comuns.

Após a construção do empreendimento, tem início a comercialização dos
lotes. Os novos proprietários iniciam o planejamento, construção e posterior
ocupação de suas moradias, desencadeando novamente todo o processo de
impactos ambientais, na maioria das vezes, em escalas menores e confinadas no
próprio lote.
Este processo, caracterizado aqui pela fase de Ocupação do Loteamento
Fechado é dinâmico e, portanto, deve ser constantemente monitorado de forma a
minimizar sua interferência no espaço construído, no bairro em que está inserido e
na cidade ou centro comercial próximo.
Os critérios de Segurança estabelecidos pela associação de moradores,
devem atender às expectativas da população do Loteamento Fechado, assim como
as condições de Qualidade de Vida planejadas.

6 ESTUDO DE CASO
O presente estudo de caso aborda a avaliação dos principais impactos
ambientais no Loteamento Jardim Haras Bela Vista, localizado na cidade de Vargem
Grande Paulista – S.P., às margens da Rodovia Raposo Tavares – S.P. 270.
Com base nos levantamentos realizados na revisão bibliográfica, a ocupação
dos espaços ao longo das rodovias, que ligam ao interior é motivada pela oferta de
glebas ainda não urbanizadas e com conseqüente valor de terra nua, mais baixo, se
comparado aos lotes disponíveis nos centro urbanos.
O foco desta análise é a ocupação dos espaços ao longo da Rodovia
Raposos Tavares, desde o bairro do Butantã (São Paulo) até chegar ao loteamento
Jardim Haras Bela Vista (na cidade de Vargem Grande Paulista).

6.1 A Rodovia Raposo Tavares
A Rodovia Raposo Tavares, também denominada SP 270, inicia no Bairro do
Butantã, mais precisamente na confluência das Ruas Alvarenga e Sapetuba, e
Avenida Eliseu de Almeida, no Km 9,800 (distante 9,8 Km do marco zero da Cidade
de São Paulo – Catedral da Sé).
A Rodovia liga a Capital ao interior, na região Oeste, interligando neste trecho
analisado, os municípios de Taboão da Serra, Osasco, Carapicuíba, Cotia, Jandira,
Embu, Itapevi, Vargem Grande Paulista e São Roque.
O Departamento de Estradas de Rodagem - DER (DER, 2005) apresenta
para a Rodovia Raposos Tavares a estatística de tráfego, com crescimento no
Volume Diário Médio - VDM e o Índice de Crescimento – I, do VDM, conforme
apresentado na Tabela 20.

Tabela 20 – Evolução Histórica de Tráfego da Rodovia Raposo Tavares

Pos

Localização

to

VDM

I

Trecho (Km)
Descrição do Trecho

Início

184 São Paulo – Cotia
185 Cotia – Vargem Gde Paulista

Fim

1994

2004

9,800 32,850

43255

62465 1921

32,850 45,250

9921

10221

30

VDM = Volume Diário Médio (veic/dia)
I = Índice de Crescimento do VDM em 10 anos de Coleta (veic/dia/ano)

Fonte: DER (2005).

A urbanização instalou-se próxima à Rodovia, onde se verifica a implantação
de diversos loteamentos e condomínios, como os apresentados na Figura 37 e
Tabela 21.

Legenda:
Rodovia Raposo Tavares
Loteamentos e Condomínios
Jardim Haras Bela Vista

Figura 37: Rodovia Raposo Tavares, trecho Butantã à Vargem Grande Paulista,
com localização de Loteamentos e Condomínios - Região da Grande
São Paulo (1997) - modificado.

Tabela 21 – Loteamentos localizados próximos a Rodovia Raposo Tavares.

Município
São Paulo

Cotia

Vargem
Grande
Paulista

Km da
Rodovia

Loteamento
ou Condomínio

Identificação
na Figura

15,0
21,0
21,0
22,0
23,0
23,0
24,0
24,0
24,0
24,0
25,0
25,0
25,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,5
26,5
26,5
26,5
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
29,0
30,0
30,0
33,0
36,0
36,0
39,5
39,5
39,5
40,0
41,5
42,0
42,0

Parque dos Príncipes
Gramado
Petit Village
Pallos Verdes
Fazendinha
Pinus Park
Bosque do Viana
Horizontal Park
San Diego Park
Vila Viana
Jardim da Glória
Jardim Passargada I e II
Parque Silvino Pereira
Haras Guancam
Jardim Colibri
Jardim das Flores
Vila Real do Moinho Velho
Altos da Raposo
Granja Viana I e II
Hyde Park
São Paulo II
Forest Hills
Granja Carneiro Viana
Nova Higienópolis
Nova Jandira
Paisagem Renoir I e II
Palmares
Vivendas Contemporâneas I e II
Parque Rincão I e II
Parque Don Henrique II
Parque São Paulo
Parque das Rosas
Transurb
Vila Verde
Clube R. Santa Paula
Los Alamos
Montecatini
Clube de Campo Recanto Verde
Haras Bela Vista
Paysage
Santo Afonso I e II

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Com a inauguração do Rodoanel Mario Covas – Trecho Oeste em 2002
(Figura 38), que corta a Rodovia Raposo Tavares no Km 21, o trajeto de ligação
desses loteamentos à cidade de São Paulo teve seu tempo de duração reduzido,
facilitando os acessos às outras regiões e diminuindo o tráfego no trecho inicial da
Rodovia.

Figura 38: Trecho Oeste do RODOANEL Mario Covas - DERSA (2002).

Na cidade de São Paulo, o Trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas alivia o
trânsito do Butantã e dos bairros da região da Cidade Universitária, com redução dos
níveis de poluição, inclusive sonora, informa a Desenvolvimento Rodoviário S.A. DERSA (DERSA, 2002). A saída de parte dos caminhões abre espaço para o
transporte coletivo e individual, especialmente nos congestionamentos das Avenidas
Francisco Morato e Eliseu de Almeida.
Segundo Orgis (2003), os empreendimentos que mais se destacaram com o
início das obras do Rodoanel foram àqueles dirigidos à construção de galpões e
condomínios residenciais. O condomínio industrial Parque Industrial San José com
350 mil m2, foi dividido em 154 terrenos e obteve valorização de 80%, já na época
da construção do Rodoanel. Entre as imobiliárias especializadas em condomínios e
loteamentos residenciais também foi apontada a valorização do terreno, chegando a
duplicar seu valor inicial.
Do Km 9,8 até o Km 31 da Rodovia Raposo Tavares, está sendo executado
pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do DER, o Programa de
Recuperação e Modernização da Malha Viária, que prevê o aumento de faixas de
rolamento, recapeamento, implantação de barreiras de segurança e reforma no
sistema de iluminação (Hashizume, 2002).
O setor urbano do município de Cotia (Figura 39) desenvolve-se em torno da
Rodovia Raposo Tavares, provocando congestionamentos, transtornos e acidentes,
com os 25 mil veículos que trafegam diariamente pelo local (Duplicação ..., 2002).

S.Paulo

interior

Figura 39: Trecho que será duplicado no centro urbano de
Cotia – Duplicação ... (2002).

Este trecho, do Km 31 ao 34, será duplicado com implantação de vias
marginais, passarelas, dispositivos com entroncamento e retorno e defensas
metálicas, a cargo do Governo do Estado (Figura 40 e 41).

Passagem
superior

interior

S.Paulo

Ginásio

Figura 40: Trecho em frente ao Ginásio de Esportes, onde será implantada passagem
superior para acesso a Roselândia e Estrada de Itapevi – Duplicação ... (2003).

interior

Extra

passarela

S.Paulo

Figura 41: Trecho em frente ao supermercado Extra, onde será implantada passarela para
pedestres – Duplicação ... (2003).

Do Km 34 em Cotia, até o Km 111, em Araçoiada da Serra, foram iniciadas as
obras de duplicação, sob concessão da Viaoeste, que administra a Rodovia raposo
Tavares desde março de 1998. As figuras 42, 43, 44 e 45 mostram as obras já em
andamento no trecho.

Figura 42: Retorno do Km 36, com acesso à estrada do pau Furado.

Figura 43: Km 37 da Rodovia Raposos Tavares, com a passarela de
Pedestres concluída, já prevendo o alargamento da pista.

Figura 44: Km 38 da Rodovia Raposo Tavares, em obras de
terraplenagem para alargamento da pista.

Figura 45: Projeto do Trevo de Caucaia com passagem subterrânea,
no Km 39 da Rodovia Raposo Tavares – Movimentada ... (2003).

6.2 A cidade de Vargem Grande Paulista
Durante as comemorações de 20 anos da cidade de Vargem Grande
Paulista, o Jornal Zona Oeste em Destaque publica a história da cidade (Conheça ...
2001):

Em 1963, Vargem Grande Paulista eleva-se à categoria de Distrito e
emancipa-se do município de Cotia em 23 de dezembro de 1981. O
aniversário da cidade é comemorado no dia 27 de novembro, dia da
padroeira, Nossa Senhora Medianeira das Graças.

O nome da cidade expressa sua topografia: lugar plano, ou planície
extensa. O clima subtropical de altitude, com temperaturas médias de
19 a 27ºC e chuvas no período de outubro a março. A vegetação
apresenta, nas áreas de baixada, capoeiras e trechos de Mata
Atlântica nas áreas de maiores altitudes.

O município foi integrado à região Metropolitana da Grande São
Paulo em 21 de dezembro de 1983. O município pertence à Região
Administrativa nº 07 – Grande São Paulo e está subordinado à
comarca de Cotia, Regional Osasco.

Vargem Grande Paulista localiza-se na região sudoeste da Grande
São Paulo, é cortada pela Rodovia Raposo Tavares, ocupando a
área entre os quilômetros 39 e 47, e possui limites com Cotia,
Itapevi, Ibiúna e São Roque. Cerca de 93,1% da área do município
encontra-se dentro da Lei de Proteção aos Mananciais (1996).
A seguir são apresentados dados relativos a cidade de Vargem Grande
Paulista, sob os aspectos político-administrativo e social (Tabela 22).

Tabela 22 - Indicadores Político-Administrativo e Social de
Vargem Grande Paulista
Indicadores

1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Área (km2)

29

População

38

38

38

38

38

38

15.728 24.602 26.449 28.349 30.325 32.683 34.423

Taxa de Urbanização (em %)

100

Taxa Geom. Cresc. Anual da
População – 1991/2000 (em % a.a.)
Eleitores

100

100

100

100

100
8,34

18.304

18.901

22.157

Fonte: São Paulo: Estado (2003).

O Plano Diretor Físico Territorial do Município de Vargem Grande Paulista,
por meio da Lei Complementar nº 014 de 12 de dezembro de 2003 (Vargem Grande
Paulista, 2005), em seu Artigo 1º é instituído como:

... instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão
urbana, para ordenar e abrigar o pleno desenvolvimento físico da
cidade e de suas funções sociais, econômicas e administrativas,
assim como auxiliar no bem-estar de seus habitantes e na
preservação do meio ambiente.
O referido plano, tem por objetivos (grifo nosso):

I.

Promover o desenvolvimento sustentável que harmonize as
atividades econômicas com a qualidade de vida da população e
a preservação do ambiente natural e cultural;

II. Promover o ordenamento territorial e a implantação de
estruturas

urbanas

adequadas

às

funções

sociais

e

ao

atendimento das necessidades da população;
III. Proteger os recursos naturais da atmosfera, das águas
superficiais e subterrâneas, do solo, da flora e da fauna;
IV. Auxiliar a racionalização no emprego dos recursos públicos
municipais;

V. Dar continuidade ao processo de planejamento e controle
continuado, que acompanhe o desenvolvimento urbano de
Vargem Grande Paulista compreendendo o parcelamento, o uso e
a ocupação do solo urbano;
VI. Democratizar a gestão do Município, criando instâncias para a
participação da sociedade civil e dos cidadãos nas decisões sobre
as transformações urbanas.
E objetivo específico (grifo nosso):

...implementar um sistema de planejamento físico territorial
permanente no município, tendo em conta o disposto na Lei
Orgânica do Município de Vargem Grande Paulista e da Lei
nº10.257/2001 (Estatuto da Cidade).
A Figura 46 apresenta as divisas oficiais do Município de Vargem Grande
Paulista.

Jardim Haras Bela Vista

Figura 46: Planta Geral de Vargem Grande Paulista – Vargem Grande Paulista: Anexo XI
(2005).

O macrozoneamento apresentado na Figura 47, objetiva garantir a
manutenção da paisagem natural, com a preservação do patrimônio histórico,
ecológico, ambiental, cultural; visando garantir a compatibilidade entre as múltiplas
atividades. O macrozoneamento foi subsidiado pela hidrografia, áreas com grandes
declividades e áreas verdes.

Figura 47: Macrozoneamento de Vargem Grande Paulista - Vargem
Grande Paulista: Anexo I (2005).

O Jardim Haras Bela Vista, objeto do presente estudo, localiza-se em Área
Predominantemente Residencial, com as seguintes características:

•

Área residencial, comercial e de serviços;

•

Possibilidade de implantar algum tipo de indústria não poluente;

•

Compreende maior extensão do município;

•

Possui vazios urbanos;

•

Áreas onde podem ser implantados loteamentos e condomínios;

•

Área em plena expansão urbana; e

•

Áreas de média densidade.

O Artigo 9º do Plano Diretor indica que os índices, taxas, recuos e demais
instrumentos técnicos serão tratados considerando o equilíbrio entre atividades
urbanas e rurais, e que Lei especifica determinará os parâmetros para quantificar as
faixas de densidade. Já o Artigo 17 apresenta como objetivos permanentes da
municipalidade prover todos os munícipes dos equipamentos essenciais de infraestrutura, buscando maior qualidade de vida e a promoção da função social da
cidade.
O Artigo 18 apresenta as diretrizes referentes à infra-estrutura urbana:
•

Estender o sistema de drenagem de águas pluviais a toda a área urbana,
iniciando-se pelos pontos críticos;

•

Estender o sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários a toda a
área urbana, impedindo a poluição dos ribeirões, córregos e cursos
d’água;

•

Estender o sistema de abastecimento de água potável a toda a área
urbana, priorizando os locais de população de baixa renda, locais onde o
lençol freático encontra-se contaminado; e controlar a qualidade dos
poços de captação de água através do lençol freático;

•

Estender o sistema de iluminação pública a toda a área urbana e
principais vias e logradouros do Município, priorizando os pontos de maior
uso e perigo;

•

Adoção

de

processos

ambientalmente

sustentáveis

processamento, reciclagem e deposição final do lixo; e

para

coleta,

•

Estabelecer normas especiais para novos loteamentos, indústrias e
grandes empreendimentos.

Em entrevista ao Jornal Tribuna Livre (Prefeito..., 2001), o Prefeito Roque de
Morais já alertava para a necessidade de construção da Estação de Tratamento de
Esgotos em Vargem Grande Paulista, pela SABESP, obra esta prometida pelo então
Governador Mário Covas, ainda não executada.
Já em 1991, os dados apontavam para a necessidade de investimento em
infra-estrutura urbana, não só no Município de Vargem Grande Paulista, mas como
em toda região (Tabela 23).

Tabela 23 - Classificação e Indicadores da Rede Urbana - 1991
Município

São Paulo

Renda
Anos
% Domicílios Urbanos Particulares com
Familiar
de
Energia TeleColeta Fossa
Rede
Rede
Per
Estu- Elétrica fone
de Lixo Séptica
de
de
Capita
do
Esgoto Água
Total
124.860
5,90
99,9
35,4
98,9
4,5
86,9
99,0

Cotia

87.660

4,50

99,4

21,8

89,7

14,0

36,0

80,3

Taboão da
Serra
Embu

76.193

4,90

99,9

16,8

99,3

14,5

66,7

97,7

73.888

3,91

99,7

11,1

96,7

21,3

43,9

94,1

Carapicuíba

62.334

4,35

99,4

10,5

97,4

30,3

30,6

96,1

Vargem Grande
Paulista
Itapevi

56.148

4,40

98,9

18,9

88,6

20,8

34,1

62,8

41.093

3,68

99,4

7,0

76,8

9,1

43,9

85,4

Fonte: IPEA (2001).

O Artigo 26 do Plano Diretor (Vargem Grande Paulista, 2005) apresenta que
os equipamentos sociais de uso coletivo - especialmente os ligados à saúde,
educação, esportes, cultura, lazer, à promoção social, à acessibilidade e circulação deverão ter sua localização nos chamados Pólos de Cidadania. A Figura 48
apresenta o mapa da Saúde do Município de Vargem Grande Paulista, onde é
possível visualizar que os equipamentos e programas existentes são em número
reduzido.

Figura 48: Saúde em Vargem Grande Paulista - Vargem Grande
Paulista: Anexo VII (2005).

O Artigo 27 do Plano Diretor estabelece diretrizes relativas à preservação
do meio ambiente que objetivam:
•

Compatibilizar a ocupação dos terrenos urbanos com o meio ambiente
natural;

•

Preservar as bacias dos mananciais de água potável;

•

Preservar as áreas de vegetação nativa e abrigos da fauna;

•

Preservar e recuperar as matas ciliares;

•

Preservar as áreas com declividades impróprias aos usos urbanos e
agropecuários;

•

Preservar e recuperar as paisagens naturais excepcionais e típicas;

•

Impedir a poluição do ar, das águas e do solo, a destruição das
coberturas naturais vegetais, a erosão do solo e a extinção da fauna; e

•

Manter programas de educação ambiental.

A Prefeitura do Município de Vargem Grande Paulista (PMVGP), visando
atingir os objetivos e cumprir as diretrizes do Plano Diretor, define os instrumentos
legais complementares, que deverão vigorar na forma de Leis Complementares:
•

Lei de Uso e Ocupação do Solo;

•

Lei de Parcelamento do Solo Urbano em Geral;

•

Código de Obras do Município de Vargem Grande Paulista; e

•

Código de Posturas; e Leis complementares.

6.3 Loteamento Jardim Haras Bela Vista
O estudo de caso do presente trabalho é o loteamento denominado Jardim
Haras Bela Vista, localizado na Cidade de Vargem Grande Paulista, com acesso
pela Rodovia Raposo Tavares - SP 270, no Km 41,445, do lado esquerdo da rodovia
(Figura 49).

Acesso
Principal

Figura 49: Parte do mapa da cidade de Vargem Grande Paulista, com
a localização do Jardim Haras Bela Vista – Vargem Grande Paulista (2003).

A área do loteamento está localizada em área predominantemente
residencial, conforme o Macrozoneamento apresentado no Plano Diretor do
Município de Vargem Grande Paulista (Figura 47).
O loteamento é composto pelas Glebas I e II (Associação..., 1999), cuja área
total loteada pertencia à Fazenda Bela Vista, de propriedade da família Marchionne.
O loteamento (Figura 50) teve início em 1975 e consiste de:
•

100 lotes de 2.500 m2;

•

900 lotes de 600 m2 ; e

•

80 lotes de 300 m2 do bairro vizinho Jardim Europa.

Figura 50: Loteamento Jardim Haras Bela Vista, com divisão

das glebas – Barreto (2003) modificado.

Segundo Barreto (2005), em 1997 os lotes do Jardim Europa foram anexados
para definir as divisas do Jardim Haras Bela Vista e poder finalizar o fechamento do
loteamento por motivos de segurança e se enquadrar na lei municipal dos bolsões a
que pertence. O loteamento foi realizado na Lei nº 48 de 1954, que não exigia obras
de infra-estrutura para a aprovação de loteamentos, sendo exigido somente a
abertura das ruas com execução de guias e sarjetas, e o piqueteamento dos lotes
como forma de liberação para a comercialização.
A aprovação do loteamento foi realizado pela Comarca de Cotia, uma vez que
o município de Vargem Grande Paulista foi criado em 1981. Assim até hoje o
loteamento carece de serviços de infra-estrutura, sendo que para encaminhar estas
questões existe uma associação de moradores do bairro, que vem assumindo a
organização para a realização dos serviços de infra-estrutura, tais como rede de
drenagem; energia elétrica, rede de água e esgoto.
O Decreto nº 43.692 da PMSP (São Paulo, 2005) prevê a aprovação de
Bolsões Residenciais, desde que haja a reurbanização de uma área, com o
estabelecimento de hierarquização de suas vias de circulação, destinando-as
preferencialmente ao trânsito local. Devem ser apresentados os seguintes requisitos:
•

Delimitação da área interna proposta para o bolsão;

•

Indicação de logradouros nela contidos;

•

Comprovação da anuência, de no mínimo 50 % dos moradores dos
imóveis situados na área interna a ser delimitada;

•

Indicação do responsável; e

•

Apresentação do projeto de reurbanização.

O art. 3º do Decreto de Bolsões indica que o projeto de reurbanização deverá
apresentar tratamento urbanístico adequado, com obediência às normas técnicas de
planejamento viário, desde que seja assegurada a livre circulação de veículos e
pedestres, sendo vedada a instalação de portões, correntes ou cancelas que
impeçam o livre acesso dos munícipes tanto ao Bolsão, quanto às suas vias
internas.

O que se observa no Loteamento Jardim Haras Bela Vista, objeto de estudo,
é que existem pontos de divergência entre a proposta, a realidade local e a
legislação.

6.3.1 A Associação dos Proprietários
O trabalho de gerenciamento da estrutura do loteamento e aspectos
ambientais ligados tornaram-se cada vez mais necessários, até que em 06 de
janeiro de 1999, foi criada a Associação dos Proprietários de Unidades no
Loteamento Jardim Haras Bela Vista – SAHARAS (Associação ..., 1999), cujos
objetivos são:
•

A preservação das características do Loteamento denominado “Jardim
Haras Bela Vista”;

•

O estudo dos problemas relativos à melhoria do bairro e adaptação ao
ambiente urbano, às aspirações coletivas, podendo para tanto:
o Contratar serviços de manutenção e conservação de toda infraestrutura do Loteamento Jardim Haras Bela Vista;
o Coordenar o fechamento por muro ou cercas de toda área do
empreendimento;
o Contratar empresas especializadas em segurança, provendo-a de
recursos e equipamentos necessários ao seu bom desempenho;

•

Pleitear junto aos Órgãos Públicos competentes a solução dos casos de
necessidade

do

empreendimento,

podendo

para

tanto

firmar

entendimentos com estes para:
o Coordenar a implantação de melhoramentos públicos, tais como:
água, luz, telefone, pavimentação, etc.; inclusive os equipamentos
institucionais, no caso dos Órgãos Públicos não implantarem
melhoramentos

no

ritmo

satisfatório

às

necessidades

dos

moradores;
o Promover a conservação das vias públicas, passeios, praças,
jardins, áreas de uso institucional e áreas de sistema de lazer;

•

Defender a ecologia, a manutenção de áreas verdes e os mananciais do
Loteamento; zelar pelo cumprimento e fazer respeitar as normas
restritivas quanto ao uso e aproveitamento das diversas unidades do
Loteamento, sejam elas de ordem legal ou contratual, integrante do
registro do Loteamento no Registro de Imóveis da Comarca de Cotia,
provendo a observância das referidas normas administrativas e jurídicas;

•

Desenvolver

nas

áreas

públicas,

atividades

recreativas,

sociais,

esportivas e culturais podendo instalar áreas de lazer, tais como: jardins,
trilhas de recreação, pista de cooper, etc., mediante consenso da maioria
dos sócios reunidos em Assembléia Geral, cumpridas as exigências
legais; e
•

Avaliar os projetos de construção, modificação ou acréscimos nas
unidades, conforme as restrições no memorial do empreendimento
arquivado no Registro de Imóveis da Comarca de Cotia e nos respectivos
contratos de compra e venda, desde que estes projetos, também sejam
aprovados conforme legislação vigente pertinente ao assunto.

A Figura 51 apresenta a capa do estatuto e regulamento interno da
Associação dos Proprietários de Unidades no Loteamento Jardim Haras Bela Vista –
SAHARAS, onde o loteamento apresenta-se como Loteamento Fechado, baseado
na Lei Nº 013/94 (Vargem Grande Paulista, 1994). Esta Lei foi posteriormente
contestada na justiça e considerada inconstitucional.

Figura 51: Capa do estatuto e regulamento interno do
SAHARAS – Associação..., 1999.

Buscando atender à demanda dos moradores, a Associação é organizada em
seis diretorias, dentre elas a Diretoria de Infra-estrutura que tem como proposta
principal atender à demanda de projetos para reestruturar, refazer e adaptar a gleba,
às novas condições, executando obras de engenharia, urbanismo e paisagismo.
Segundo Barreto (2005), Diretor de Infra-estrutura do SAHARAS, é importante
ficar claro que, o Loteamento Jardim Haras Bela Vista foi projetado em 1975, foi
declarado Loteamento Fechado em 1994 e em 2004, adaptado à Legislação de
Bolsões. A Figura 52 apresenta de forma esquemática tal situação.

Loteamentos Existentes
Nova Lei

Regulares, porém buscam
ADAPTAR-SE a nova legislação,
para atender ao mercado imobiliário

Regulares

ADAPTAR ≠ RECONSTRUIR

Em loteamentos já existentes, toda e qualquer intervenção, buscando ou
não se adaptar à nova Legislação, tem limites de aplicação.

NOVOS
NOVA

Regulares e aprovados de acordo
com a Nova Lei, atendendo as
necessidades urbanísticas e
ambientais
Figura 52: Atendimento à Legislação para loteamentos existentes e novos loteamentos.

6.3.2 Acesso ao Loteamento
O Loteamento Jardim Haras Bela Vista tem acesso por 2 portarias:

•

A portaria principal, localizada na Rodovia Raposos Tavares, com cancela
para Moradores, Visitantes e Prestadores de Serviços (Figuras 53 e 54),
onde só é permitida a entrada mediante identificação e indicação do local
a ser visitado; e

Figura 53: Portaria principal do Loteamento Haras Bela Vista, com
destaque para o acesso de visitantes e moradores.

cancela

Figura 54: Portaria de serviço do Loteamento Haras Bela Vista,
localizada ao lado da entrada principal, com detalhe para a cancela.

•

A de pedestres e fins de semana, localizada na divisa do loteamento com
o Jardim Europa (Figura 55), utilizada para acesso de pedestres em

qualquer horário e para carros somente nos sábados, quando a Rodovia
está com tráfego parado.

Figura 55: Portaria de pedestres e fins de semana, com saída
para as ruas do Jardim Europa.

6.3.3 Fechamento da Área
O fechamento da área, formando um Bolsão não está completo, pois uma das
divisas passa por um dos lagos, tendo sido a obra embargada pela Prefeitura do
Município de Vargem Grande Paulista. As Figuras 56 a 64 mostram detalhes da
divisa do Loteamento, percorrendo a área no sentido anti-horário.

cerca

Figura 56: Vista da área reflorestada e cerca de divida do lado direito.

Figura 57: Vista do muro de divisa com o Parque Suíço, próximo à área verde.

Figura 58: Vista da divisa do loteamento com a Fazenda e Haras Bela Vista, onde verificase a instalação de um portão de acesso para a propriedade particular.

rio

Figura 59: Vista da cerca de divisa do loteamento, na confluência da
Fazenda e Haras Bela Vista e o rio.

muro

Figura 60: Vista do muro de divisa interrompido.

muro

Figura 61: Vista do lago que está no alinhamento da divisa do
loteamento com o muro interrompido ao fundo.

Figura 62: Vista da divida do loteamento, com grades para
escoamento de águas pluviais.

Figura 63: Vista da divisa do loteamento com o Jardim Europa, onde
provavelmente será instalado o novo acesso do loteamento devido
às obras de duplicação da Rodovia Raposo Tavares.

Figura 64: Vista do muro de divisa com a área verde e
Rodovia Raposo Tavares.

Barreto (2005), como responsável pela Diretoria de Infra-estrutura do
Loteamento Jardim Haras Bela Vista, apresenta as seguintes declarações:

A obra de fechamento do muro de divisa, no trecho sobre o lago foi
embargada pela Prefeitura, pois ao passar sobre o lago, está
invadindo a faixa de preservação. Em negociação com a Prefeitura foi
realizada uma compensação ambiental, com o plantio de mudas de
árvores na faixa da área verde da Rua das Rosas (Figura 65).

A obra será reiniciada e no trecho sobre o lago será colocada tela
para não atrapalhar o fluxo de água no local. Há uma comporta para
controle do escoamento de água dos lagos, que se localiza fora dos
limites do loteamento, com outorga expedida pelo Departamento de
Águas e Energia Elétrica – DAEE ao proprietário.

Figura 65: Vista da área verde, com plantio de árvores.

6.3.4 Dimensionamento e Localização de Áreas Comuns
Segundo a Tabela 11, são pré-definidos os percentuais de áreas destinadas
ao sistema viário, áreas verdes e áreas institucionais, de acordo com a Legislação
em vigor. A Tabela 24 apresenta os dados do Loteamento Jardim Haras Bela Vista,
obtidos da Planta Geral do Loteamento (Anexo A) em comparação com o exigido.
Os números aproximados, calculados a partir da planta (Anexo A), indicam que
o Loteamento Jardim Haras Bela Vista não apresenta dimensionamento em
conformidade com a legislação em vigor, chegando a ter apenas 22,3 % da área
loteada utilizada para sistema viário, áreas verdes e áreas institucionais, enquanto o
mínimo recomendado é de 40%.
Tabela 24 - Dimensionamento e Localização das Áreas Comuns do Loteamento
Jardim Haras Bela Vista, em comparação com o exigido.

Local

Sistema Viário

Áreas Verdes

Ruas do Loteamento
Área Verde 1
(Divisa com Estrada do Espigão)
Área Verde 2
(Área de Reflorestamento)
Área Verde 3
(Rua Flor de Liz)
Área Verde 4
(Rua das Tulipas)
Área Verde 5
(Lago)
Área Verde 6
(Rua das Rosas)
Área Verde 7
(Rua Henrique Marchione)
Área Verde 8
(Divisa com a Rod. Rap. Tavares)
Total de Áreas Verdes

Áreas
Institucionais

Área de Lazer

Loteamento

Área
(m2)
93.340

%
%
Real Exigido
7,6

20

178.811 14,5

15

4.395
2.752
10.068
79.140
42.448
19.300
10.944
9.764

2.447

0,2

1.232.590

100

5

Diante da atual situação de ocupação da gleba, propor a adequação das
áreas para atender a Legislação torna-se inviável. Soluções alternativas já estão
implantadas e outras em proposta, conforme descrição a seguir.

6.3.5 Sistema Viário
Ainda em relação à instalação do Bolsão Residencial, verifica-se que o
sistema viário não atende às necessidades diárias dos usuários, pois todo o
loteamento foi planejado com ruas de larguras iguais, conforme Figura 66.

Figura 66: Esquema das ruas do Loteamento Jardim Haras
Bela Vista – Associação ... (1999) modificado.

Em consulta às Tabelas 12 e 13, verifica-se que as ruas do loteamento
podem ser classificadas como Vias Locais, com baixa intensidade de fluxo, pista
simples e com composição de tráfego preferencialmente de autos. A faixa carroçável
deveria ter no mínimo 7,00 m de largura.
A situação real indica que a largura de 6,00 m se apresenta de forma
satisfatória para o fluxo de veículos nas ruas localizadas ao fundo do loteamento,
como é o caso da Figura 67.

Figura 67: Vista parcial da Rua das Tulipas, localizada na última rua
do condomínio, com tráfego local.

Esta situação não é a mesma para as ruas de maior fluxo, como as Ruas
Leonardo da Vinci (Figura 68 e 69) e Rua Michelangelo Buonarotti, principais vias de
distribuição do fluxo de veículos, localizadas próxima a portaria principal.

Figura 68: Vista da geral da Rua Leonardo da Vinci, onde se verifica
a marcação central da pista, indicando pista dupla.

Figura 69: Vista da parcial da Rua Leonardo da Vinci, com
o fluxo de carros interrompido.

Segundo Barreto (2005), será proposto novo fluxo viário, transformando as
Ruas Leonardo da Vinci e Michelângelo Buonarotti e mão única. A proposta é de
que a entrada de todo o loteamento seja realizada pela Rua Michelângelo Buonarotti
(fluxo à esquerda da portaria) e saída pela Rua Leonardo da Vinci.

6.3.6 Áreas Verdes
O Loteamento Jardim Haras Bela Vista era uma antiga fazenda que foi
loteada. Com a crescente ocupação dos lotes, a área verde da gleba vem
diminuindo sensivelmente, se concentrando nas áreas determinadas como de
preservação e áreas verdes (Figuras 70 a 78).

Figura 70: A maior área verde do loteamento se localiza nos fundos do loteamento, na
divisa da gleba com a Fazenda e Haras Bela Vista e Loteamento Parque Suíço.

Lotes

Figura 71: Vista da área verde principal, mostrando a mata nativa. Do lado direito estão
localizados 6 lotes, ainda não ocupados.

Figura 72: Vista da área verde, com mata nativa, com frente para
a Rua Henrique Marchione.

Figura 73: Vista do viveiro de plantas que abriga as mudas doadas pela PMVGP. Já foram
disponibilizadas 5000 mudas, atualmente tem cerca de 300 mudas de pupunha.

Figura 74: Vista do lago localizado em propriedade particular, ao lado do viveiro.

Figura 75: Vista da área verde da Rua das Rosas.

Figura 76: Vista da área verde, onde está sendo formando um platô com aterro composto
de material orgânico e terra, autorizado pela PMVGP.

Figura 77: Detalhe do aterro para formação do platô.

Figura 78: Área verde na divisa do loteamento com espaço de espaço de convivência.

6.3.7 Área de Lazer
A área de lazer destinada aos moradores está localizada na região central do
loteamento e é composta de salão social, quadra de futebol de areia, parque infantil,
pista de skate e área livre (Figuras 79 a 84).

Figura 79: Vista frontal da área social.

Figura 80: Vista do salão social, com copa e sanitários ao fundo.

Figura 81: Vista do parque infantil.

Figura 82 : Vista da área de convivência dentro da área de lazer.

Figura 83 : Vista da pista de skate e quadra de futebol de areia.

Figura 84: Vista da área administrativa, localizada nos fundos da área social, com escritório
no andar superior e refeitório e depósitos no térreo.

6.3.8 Sistema de Drenagem
O loteamento Jardim Haras Bela Vista foi projetado pela empresa Método
Engenharia, conforme relato de Barreto (2005), em 1975 com implantação de lotes
propiciando as linhas de drenagem naturais, com a previsão de vielas de passagem.
Porém são encontrados lotes em fundo de vale, sem a possibilidade de escoamento
das águas. Tal situação causa transtorno à equipe administrativa do loteamento,
pois não houve cálculo da vazão necessária ao escoamento.

Seguindo a metodologia para realização do projeto, a base topográfica tem
papel importante na implantação dos lotes e ruas, viabilizando o sistema de
drenagem e sua integração com o entorno.
A situação tende a se agravar cada vez mais, com a construção de novas
residências, que diminuem a permeabilidade do terreno, gerando maior fluxo de
água. As Figuras 85 a 94 relatam pontos críticos, que constantemente sofrem
intervenções construtivas, visando minimizar as conseqüências da falta de
planejamento.

Figura 85: Canaleta de drenagem que recolhe as águas do fundo do loteamento,
encaminhando-as para um lago fora dos limites do loteamento.

Figura 86: Ligação entre viela de passagem e valeta de rua: atualmente as ruas já estão
asfaltadas, mas as vielas continuam desprotegidas.

Figura 87: Viela de passagem revestida de pedras (sarjetões de paralelepípedo
improvisados) em dia de chuva forte. A velocidade de escoamento da água aparenta estar
acima do normal, o que demonstra inexistência de cálculo de vazão.

Figura 88: Em decorrência da chuva forte, todo volume de água
é lançado sobre o pavimento.

Figura 89: Após a chuva, verifica-se o assoreamento causado pelo volume excessivo de
água, prejudicando o pavimento. Torna-se necessário executar obras emergências de
reparação no encontro do pavimento e sarjeta.

Lago
Material
acumulado

Figura 90: Valeta para escoamento de águas pluviais, com deságüe no lago,
levando todo material carreado. A execução da valeta foi realizada de forma
aleatória, sem cálculo da vazão necessária, acumulando material sobre a guia.

Figura 91: Vista da confluência das Ruas Lírio do Vale e Rua Macieira do Japão, onde se
constata a destruição do pavimento nas laterais da valeta e na sarjeta oposta.

Escoamento
de águas
pluviais

Figura 92: Vista do muro de divisa, próximo ao lago, onde é possível verificar que a
drenagem de águas pluviais é realizada por um buraco no pavimento.

Figura 93: Vista do canal de drenagem localizado na divisa do loteamento com o rio.

Figura 94: Vista geral do segundo lago, com assoreamento evidente nas margens.

6.3.9 Coleta Seletiva de Lixo
Em 2004 iniciou o programa de coleta seletiva no loteamento, com a
implantação de locais apropriados para armazenamento dos materiais recicláveis,
mas muitos usuários utilizaram o espaço para depositar lixo orgânico, demonstrando
falta de conhecimento sobre os programas de reciclagem. Nos folhetins do
loteamento foram realizadas diversas chamadas para a importância da separação do
lixo, diminuindo o volume de lixo orgânico e proporcionando renda para o grupo de
catadores da cidade, em programa desenvolvido pela Prefeitura.
Os resultados apontaram para uma melhora significativa da separação do
lixo, mas em fins de semana prolongados, onde há maior demanda, ainda é possível
constatar abusos, conforme Figura 95.

Lixo orgânico

Figura 95: Local destinado à coleta seletiva, com a presença de lixo orgânico.

Segundo

orientações

do

Regulamento

Interno

(Associação...,

1999),

recomenda-se a colocação de lixeiras elevadas para que o lixo fique fora do alcance
de animais. Em função da coleta de lixo orgânico ser realizada três vezes por
semana, é comum encontrar situações de superlotação da lixeira, degradando o
espaço comum (Figura 96).

Figura 96: Lixeira com acúmulo de lixo, degradando o ambiente.

Durante o levantamento de dados do loteamento foi encontrado um lote
utilizado como depósito de materiais empregados na manutenção do espaço
comum, caracterizando uma ocupação indevida (Figura 97).

Figura 97: Depósito de material utilizado na manutenção do loteamento.

No lado oposto deste mesmo lote, há um depósito de sobras de materiais de
construção, com caixas, cacos de cerâmica, sobras de madeira e até restos de
móveis, propiciando a proliferação de animais nocivos à saúde (Figura 98).

Figura 98: Depósito de sobras, propiciando a proliferação de animais.

6.3.10 Recuperação dos Lagos

Ao visitar um loteamento, o provável morador tem como ponto favorável à
existência dos lagos, que se traduzem em bem estar, tranqüilidade, ar puro,
culminando no que foi definido do início do trabalho como “Qualidade de Vida”.
Viabilizar espaços amplos como os lagos do Loteamento Jardim Haras Bela
Vista, devem levar em consideração diversas etapas de reestruturação do sistema
de infra-estrutura, pois os efeitos da degradação devem ser combatidos, para então
serem viabilizadas as obras de recuperação dos lagos.
Em linhas gerais, as etapas para recuperação dos lagos podem ser:
•

Proteção dos terrenos vagos ou em construção, com cobertura vegetal,
para evitar o carreamento de partículas;

•

Cálculo da vazão de águas pluviais em cada linha de escoamento de
águas pluviais;

•

Proteção das vielas de passagem com revestimento adequado,
dimensionadas em função das necessidades locais;

•

Implantação de sistemas de captação de águas pluviais; e

•

Elaboração de projeto de reutilização das águas pluviais, com
armazenamento em tanques e posterior utilização para irrigação das
áreas comuns.

Analisando os itens apresentados, é possível detectar que houve falhas no
projeto de drenagem do Loteamento Jardim Haras Bela Vista, ou as obras
projetadas para este fim não foram executadas.
Barreto (2005), como Diretor de Infra-estrutura, declara que a Associação
assumiu os problemas da falta de planejamento e tem por objetivo criar soluções
tecnicamente viáveis, visando minimizar os impactos causados, reprojetando e
refazendo os serviços, “tentando” acertar.

Os dois lagos do empreendimento estão separados por uma região de
deposição de material assoreado, inclusive com a construção de uma rua de terra
(Figura 99).

Figura 99: Rua de terra entre os lagos.

O primeiro lago tem uma captação de água que através da vazante, leva água
para o segundo lago, localizado na divisa do loteamento (Figura 100).

Figura 100: Vista geral do primeiro lago, com detalhe para a captação da água.

Está sendo projetado para execução ainda no ano de 2005, de uma pista em
torno do lago maior, preservando o espaço das calçadas, conforme Figura 101. O
desnível entre a rua e o lago será dividido em dois taludes, com a pista para
caminhada localizada entre eles.

Figura 101: Projeto para criação da pista de caminhada em torno do lago maior.

Na gestão anterior da administração do loteamento, foram implantados
bancos ao longo das ruas do loteamento, proporcionando espaços de convivência,
como os instalados nas calçadas em torno do lago (Figura 102).

Figura 102: Vista da área de convivência na volta do lago.

O lago menor, em função de estar localizado na divisa do loteamento não
será recuperado nesta fase.
Para 2006 está sendo planejada em parceria com a PMVGP, a implantação
de uma pista de caminhada na área verde da Rua das Rosas, com características
semelhantes à apresentada para o lago, visando transformar o espaço em uma
praça com equipamentos de lazer.

6.3.11 Outras Situações de Impacto Ambiental
O Loteamento Jardim Haras Bela Vista possui lotes em fases diferentes de
ocupação: de posse do dono do loteamento; lotes vendidos; lotes com construção
em andamento; lotes com residências inacabadas; e lotes com residências
concluídas.
Em consequência da diversidade de ocupação, os impactos ambientais
causados na fase de construção das residências estão permanentemente presentes
no cotidiano dos moradores, contrariando as normas internas definidas pelo Estatuto
e Regulamento Interno, conforme descrito:
A construção de uma residência na Rua Leonardo da Vinci em 2004 iniciou
com a derrubada dos pinheiros (Figura 103) localizados na testado do lote. Tal
procedimento deve ser autorizado pela PMVGP e o documento deve ser
apresentado ao gerente operacional, para permitir a entrada da equipe de corte e
poda, bem como, poder fiscalizar futuramente se foi cumprido o Plano de
Compensação, que consiste em plantar duas árvores (podem ser mudas) para cada
árvore derrubada.
Os pinheiros são árvores que podem ser derrubadas em função da altura que
alcançam, pois seus galhos atrapalham a fiação da Eletropaulo. Quando necessário,
a concessionária comunica a Associação, que solicita autorização de poda à
PMVGP. Foi o caso também, dos pinheiros localizados na divisa do loteamento,
apresentados ao fundo na Figura 103, que foram removidos.

Figura 103: Pinheiros derrubados com autorização da PMVGP.

No caso das árvores localizadas na área comum do loteamento, foi criada a
área de reflorestamento (Figura 56) para o plantio das mudas, atendendo o Plano de
Compensação. No caso das árvores que estão localizadas nos lotes, não há uma
fiscalização intensiva para a verificação do plantio de 2 novas árvores para a retirada
de uma.
Outros casos que interferem no bem estar dos moradores deve-se ao fato de
que proprietários não concordando com aspectos da administração do loteamento,
transgredindo as regras do Estatuto e Regulamento Interno, como o proprietário de
lotes localizados na Rua das Tulipas, que adquiriu um lote no loteamento vizinho –
Parque Suíço. Executou obras nos lotes dos dois loteamentos e interligou as divisas
com um portão de carros e um portão social (Figura 104), interferindo na estrutura
dos dois loteamentos. Houve decisão judicial, que impede a abertura dos portões,
pois houve violação das divisas da gleba, com abertura de novos acessos.

Muro de
divisa

Novo
acesso

Figura 104: Vista parcial dos lotes localizados na Rua das Tulipas, o muro de divisa do
loteamento e o novo acesso ao fundo.

O loteamento Jardim Haras Bela Vista tem definido em seu regulamento
interno (Associação ..., 1999), que qualquer material não poderá permanecer nas
calçadas ou no logradouro público, sendo tolerada por no máximo três dias. Em
vistoria às ruas do loteamento, é possível constatar diversas irregularidades, sejam
nas obras em andamento, ou até em construções já habitadas (Figura 105).

Figura 105: Depósito de material de construção na calçada.

Ainda segundo o Regulamento Interno (Associação ..., 1999), é proibido o
estabelecimento de empreendimentos não residenciais, como de comércio, indústria
ou prestação de serviços. No primeiro lote do lado esquerdo da portaria de serviços

está localizada uma lavanderia, que tem seus documentos registrados em rua do
centro da cidade de Vargem Grande Paulista, mas utiliza o terreno do loteamento
para a realização dos serviços de lavagem (Figuras 106 e 107), inclusive com portão
de acesso dentro da área em análise.

Figura 106: Vista parcial do prédio onde funciona a lavanderia.

Figura 107: Detalhe da área murada e utilizada para secar as roupas da lavanderia.

Barreto (2005) informa que o imóvel localizado de frente para a Rodovia
Raposo Tavares, hoje alugado para uma empresa de venda de piscinas e afins, está
regularizado pela PMVGP, pois foi solicitada pelo proprietário a modificação de uso

da área verde em frente ao lote, para se tornar uma praça. Com esta modificação o
lote passa a ter frente para uma área pública e, portanto, passa a ter regularidade de
funcionamento. A lavanderia citada está localizada no subsolo deste prédio, onde
poderia funcionar como prestador de serviços sem, porém utilizar o acesso interno
ao loteamento.
De posse destas constatações é possível afirmar que existe o estatuto e
regulamento interno do Loteamento, mas que diversos artigos previstos, não são
atendidos, apesar da fiscalização interna e dos diversos informes. Visando a
preservação ambiental do espaço, tais regulamentações deveriam ser aplicadas com
mais rigor, de forma a garantir as ansiedades dos moradores pela qualidade de vida
almejada.
Um impacto ambiental causado pela implantação do Loteamento Jardim Haras
Bela Vista, anteriormente classificada como rural, é a destruição do ambiente
ocupado pela fauna nativa. Ainda é possível encontrar na área, animais como: picapaus (Figura 108), sagüis, sapos, cobras, quero-queros, corujas, garças, lagartos e
aranhas. A Figura 109 mostra a toca da Coruja Buraqueira.

Figura 108: Pica-pau em área próxima à sede social.

Figura 109: Toca da Coruja Buraqueira encontrada no Loteamento.

6.3.12 Obras de Infra-Estrutura
Foi confirmado no início do presente semestre, que a rede de abastecimento
de água vai ser instalada no Loteamento, pela SABESP (Figura 110). Conforme
anunciado, às obras de recuperação das calçadas ficarão a cargo dos proprietários,
pois o Loteamento já está funcionado e este serviço não foi implantado e nem
custeado pelo empreendedor.

Figura 110: Aviso de instalação de rede de abastecimento de água.

Assim como a rede de abastecimento de água vai ser implantada com o
loteamento em funcionamento, o mesmo já ocorreu com a instalação de energia
elétrica, pois houve a necessidade de troca dos transformadores, uma vez que a
demanda superava a capacidade instalada.
A instalação de rede coletora de esgotos ainda não poderá ser instalada, pois
o Município não tem sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários, conforme
apresentado no item 6.2.
A instalação de rede de telefonia foi implantada em 2000, com a
disponibilização de linhas residenciais e instalação de oito telefones públicos, nas
ruas do loteamento (Anexo A).

6.3.13 O Entorno
A implantação do Loteamento Jardim Haras Bela Vista, transformou o espaço,
antes com características rurais, em empreendimento residencial, afetando a região
como um todo, proporcionando impactos no meio ambiente, que se apresentam de
forma negativa e positiva, conforme segue:
•

Aumento do número de moradores;

•

Aumento do fluxo de veículos na Rodovia Raposo Tavares e ruas
adjacentes;

•

Aumento do comércio e serviços do centro comercial do bairro e da
cidade;

•

Aumento da oferta de empregos;

•

Aumento da geração de resíduos;

•

Aumento do consumo de energia e água potável;

•

Melhoria na qualidade de vida;

•

Aumento da segurança pessoal e patrimonial;

•

Aumento do convívio social; e

•

Aumento da segregação entre os grupos.

O Loteamento Fechado condiciona ao maior isolamento do grupo em relação
à comunidade vizinha e, portanto, a questão de interação com o entorno é
fundamental e deve ser um tópico importante no planejamento do empreendimento,
mantido durante a fase de construção e explorado na fase de uso do novo espaço,
estabelecendo relações de convivência, de prestação de serviços, sem enfatizar a
diferença social que possa existir.
As Figuras 111 a 127 revelam o entorno próximo do Loteamento Jardim Haras
Bela Vista, onde identifica-se ocupações ao longo da Rodovia Raposos Tavares,
mostrando que a região ainda pode ser mais explorada, desde que planejamento
leve em consideração aspectos peculiares, como a necessidade de preservação das
matas e áreas verdes.

Figura 111: Vista parcial da Rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 40,
com a pista já duplicada e o verde presente na região.

Figura 112: No Km 41,5 – sentido interior está instalada a Faculdade Hoyler.

Figura 113: Vista frontal das instalações da Faculdade Hoyler.

Figura 114: Vista do Posto de Gasolina, nas margens da Rodovia
Raposo Tavares, Km 41,5.

Na análise do entorno do Loteamento Jardim Haras Bela Vista, é possível
detectar uma única ocupação que apresenta características destoantes, não só em
relação ao entorno mais próximo, mas também em relação à ocupação do bairro e
até da cidade de Vargem Grande Paulista. O espaço construído (Figura 115) é parte
integrante do posto de gasolina, que está desativado.

Figura 115: Cômodos utilizados como residências, sobre a laje do
Posto de Gasolina, com acesso pela Estrada do Espigão.

Figura 116: A Estrada do Espigão é um dos limites do loteamento e
tem início na Rodovia raposo Tavares.

Figura 117: Vista da mata nativa na Estrada do espigão, distante 200 m da Rodovia.

Figura 118: Vista da divisa do Loteamento com s Estrada do Espigão.

Figura 119: Vista frontal da loja de piscinas, localizada em terreno pertencente ao
Loteamento Jardim Haras Bela Vista, com frente para a praça.

Figura 120: Vista da divisa do loteamento com a Rodovia Raposo Tavares.

Figura 121: Vista da Rodovia Raposo Tavares, Km 42 – sentido interior, com tráfego acima
do normal, verificado nos finais de semana.

Figura 122: Vista parcial do centro comercial do bairro, com padaria,
banca de jornal, comércio de areia e pedra.

Figura 123: Vista parcial do centro comercial do bairro, com artefatos de cimento, móveis,
escola de línguas. Ao fundo o ginásio de esportes da cidade.

Segundo Barreto (2005), o novo projeto da Portaria do condomínio ainda não
foi realizado, pois está sendo aguardando o projeto definitivo da Viaoeste, com a
duplicação da pista, prevendo 2 pistas de rolamento e acostamento em cada
sentido. Foi solicitada em audiência pública a realização de marginais lindeiras ao
loteamento, devido ao fluxo de veículos, mas ainda não há respostas.
A construção da atual portaria não será afetada, pois está no limite de recuo,
porém não haverá espaço suficiente para a desaceleração e manobra, sem invadir o
acostamento da rodovia.
Há um estudo para mudar a Portaria Principal para o fim da Rua Michelangelo
Buonarotti, de forma a viabilizar a entrada e saída do loteamento exatamente na
nova rotatória (Figura 124). No local da futura rotatória, já foram desapropriados 3
lotes, com pagamento da indenização.

Figura 124: Vista da divisa do Loteamento com o Jardim Europa, onde provavelmente será
instalada a nova portaria, devido às obras de duplicação da Rodovia.

Figura 125: Rua do Jardim Europa, com os lotes da esquerda em
divisa com o Loteamento Jardim Haras Bela Vista.

Figura 126: Vista externa da portaria de serviços do Loteamento Jardim Haras Bela Vista,
com saída para o Jardim Europa.

Figura 127: Vista do muro de divisa do loteamento, onde ao fundo está instalada a Escola
de Primeiro Grau do bairro.

Em seguimento ao estudo apresentado, onde foram apresentados detalhes
específicos no Loteamento Jardim Haras Bela Vista, de forma a confrontar as
práticas recomendáveis para a implantação de Loteamentos Fechados e as
atividades reais encontradas, foram detectados impactos causados ao meio
ambiente e as providencias já tomadas.
É possível indicar os principais impactos ambientais detectados na área e
medidas mitigadoras destes impactos, uma vez que o empreendimento encontra-se
na fase de ocupação:
•

Comercialização dos lotes enfatizando a valorização do espaço criado
como Loteamento Fechado, e como é possível constatar, ainda estão
sendo implantados melhoramentos na infra-estrutura, às custas dos
proprietários, caracterizando propaganda enganosa;

•

Mapeamento e Fiscalização da localização de poços e fossas, evitando
contaminação do lençol freático. A implantação da rede de água ainda no
primeiro semestre de 2005, marca um momento especial, onde muitos
poços serão fechados e será possível controlar com maior eficiência a
quantidade, qualidade e distribuição das fossas. Como não está prevista a
implantação de rede de esgoto no loteamento, pois não há Estação de
Tratamento de Esgoto na cidade de Vargem Grande Paulista, deverá ser
rigorosamente acompanhada a implantação de novas fossas, como é
previsto no Artigo 21 do Estatuto (Associação ..., 1999);

•

O Loteamento Jardim Haras Bela Vista tem aproximadamente 22,3% de
sua área destinada ao uso comum, com sistema viário, áreas verdes e
áreas institucionais. De acordo com a Legislação, são necessários 40%
da área da gleba para uso comum, o que demonstra que a densidade de
lotes está acima do usual, caminhando em sentido contrário da proposta
de Loteamento Fechado, que prioriza as áreas verdes e convivência da
comunidade. Para atingir o mínimo recomendado, seria necessário
transferir 37 lotes do empreendedor para o uso coletivo, totalizando
aproximadamente 22.000 m2 de terreno. Um estudo detalhado desta
situação poderia resultar em números diferentes dos apontados nesta
pesquisa, mas que poderiam promover um acordo entre as partes

envolvidas, com doação de parte desta área para atividades envolvendo a
coletividade;
•

Deficiência no projeto e execução do sistema de drenagem, facilmente
identificado nas ruas do loteamento, fato este que vem se agravando com
a construção de novas moradias, que estão impermeabilizando o solo.
Um projeto de drenagem global da área deveria ser realizado, com a
constatação de pontos críticos e obras necessárias para o bom
desenvolvimento de sua função, evitando erosão e assoreamento;

•

Falta de comprometimento dos moradores com o novo espaço urbano
criado, sendo necessário intensificar as atividades relacionadas à
educação ambiental, reuso e reciclagem de materiais. Tal medida vem
sendo tomada pela Associação, através de artigos publicados na revista
mensal. Como sugestão, poderiam ser introduzidos palestras e cursos
envolvendo o tema reciclagem e reuso de materiais, de forma a
sensibilizar os moradores, enfatizando a necessidade de participação em
atividades de cunho social;

•

Desativação dos depósitos de sobras a céu aberto, com a construção de
um galpão para armazenamento de materiais utilizados na manutenção
do empreendimento e equipamentos;

•

Fiscalização e punição para remoção e derrubada de árvores, impondo
condições mais restritivas para tal prática, de forma a aumentar o número
de árvores no empreendimento. Promover o plantio de árvores frutíferas
nos lotes, que além de promoverem o “verde”, irão atrair pássaros;

•

Fiscalização e punição para a ocupação dos logradouros públicos com
materiais de construção e entulho, conforme previsto no regulamento;

•

Rever junto a Prefeitura, a possibilidade de instalação de atividades
comerciais dentro do loteamento, uma vez que a área é considerada
predominantemente residencial. Segundo o Macrozoneamento do Plano
Diretor de Vargem Grande Paulista (Figura 47), com a possibilidade de
instalação de atividades comerciais e de serviços, indústrias não
poluentes. Segundo o regulamento interno, Capítulo V, Artigos 34 e 35
(Associação ..., 1999),

não é permitido estabelecimento comercial,

industrial ou de prestação de serviços. Uma proposta é transformar o
Loteamento Jardim Haras Bela Vista em Z1 – estritamente residencial;
Nova obra aprovada, a ser entregue aos moradores, são os vestiários das
quadras. Está em estudo a realização do piso de concreto para a quadra, tornando-a
poli-esportiva, o que valoriza a atuação da atual equipe administrativa, na execução
de equipamentos comunitários para os moradores, incentivando esportes, recreação
e lazer.
Os depoimentos de moradores do Loteamento Jardim Haras Bela Vista
apontam para uma valorização dos lotes, em decorrência dos melhoramentos que
estão sendo realizados na infra-estrutura como a pavimentação, extensão da rede
elétrica e a previsão de distribuição de água pela concessionária local.
Os aspectos ambientais também estão sendo valorizados pela atual
administração, com a implantação da coleta seletiva, manutenção do viveiro e
recuperação do lago, proporcionando melhoria do espaço comum e qualidade de
vida.
Durante a pesquisa, apenas um ponto de ocupação do entorno apresentou
características destoantes em relação à ocupação do bairro: cômodos construídos
sob a laje do posto de gasolina, que se encontra desativado (Figura 115). Os
representantes legais do Loteamento Jardim Haras Bela Vista deveriam apresentar
relatório à prefeitura local, detalhando a ocupação do imóvel, que está degradando a
região, para que providências possam ser tomadas.
A população residente do Loteamento Jardim Haras Bela Vista passa por um
processo de adaptação, deixando de usar o comércio de outros centros urbanos
para usufruir os serviços essenciais na cidade de Vargem Grande Paulista, que por
sua vez também tem seu crescimento notado com a implantação de escolas, bancos
e prestação de serviços, adequando-se as necessidades. A expressão “cidade
dormitório” não se aplica ao presente caso, pois a cidade está se desenvolvendo e
atendendo a demanda local.

O que prende a população do loteamento às metrópoles é o vínculo
empregatício, que era concentrado na cidade de São Paulo, mas que vem
expandindo-se nas cidades da grande São Paulo. No caso do eixo São Paulo –
Vargem Grande Paulista, muitas empresas estão se fixando nas cidades de Taboão
da Serra, Cotia e Osasco.
Com o desenvolvimento da Grande São Paulo, novos pólos comerciais são
criados, como é o caso do Shopping Raposo, do centro comercial da Granja Vianna
e instalação do hiper-mercado Extra, no centro de Cotia.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente trabalho, foram realizados estudos envolvendo loteamentos
fechados e suas características básicas, com a apresentação de diretrizes principais
para elaboração de novos empreendimentos, bem como sugestões para adequação
e remediação de empreendimentos já existentes, utilizando como base o estudo de
caso do Loteamento Jardim Haras Bela Vista.
Os tópicos abordados indicam que a maioria dos problemas é semelhante em
qualquer tipo de loteamento, inclusive em Loteamentos Fechados. A diferenciação
básica está:
•

Na legislação – não há legislação específica para loteamento fechado – a
ser definida;

•

No padrão do empreendimento;

•

Na segurança interna;

•

Na dificuldade de interação como o entorno; e

•

Na ausência da participação do Poder Público nas questões internas.

•

Nas normas específicas dos loteamentos fechados, estabelecidas pela
associação de moradores;

•

No estabelecimento de compensações ambientais para os possíveis
impactos negativos; e

•

Na possibilidade de atuação com a comunidade, divulgando aspectos de
educação ambiental e inserção social.

A criação de “ilhas de felicidade”, isolando com muros o local do
empreendimento

fechado,

tem

duração

definida,

pois

a

necessidade

de

comunicação, relações comerciais e interação com a comunidade local é
imprescindível. A análise do entorno, ainda na fase de planejamento do
empreendimento, pode direcionar o projeto, prevendo diversas possibilidades de
interação entre as pessoas.

Os loteamentos fechados não têm embasamento legal, mas o poder de
divulgação está fortalecendo cada vez mais as noções de venda de lotes
acompanhados de infra-estrutura e dotados de diferenciais positivos em relação aos
lotes comuns, vendidos em ruas abertas de um bairro. A divulgação de novos
loteamentos fechados é encontrada facilmente em jornais, revistas e publicações
especializadas, conforme Figuras 128 a 131.

Figura 128: Loteamento fechado em Vargem Grande Paulista – Guia ... (2005).

Figura 129: Loteamento fechado em Itapecerica da Serra – Guia ... (2005).

Figura 130: Loteamento fechado – Guia ... (2005).

Figura 131: Loteamento fechado em Araçoiaba da Serra – Guia ... (2005).

Existe uma linha estreita que une os conceitos de condomínio e loteamento,
chegando em alguns casos a serem confundidos (Figura 131). O condomínio está
embasado na propriedade comum rateada e o loteamento está voltado para o
aproveitamento das áreas institucionais de domínio público e áreas verdes. Em
particular, nos loteamentos fechados, estas áreas institucionais são utilizadas pela
comunidade local do empreendimento.
Tais aspectos envolvem a ilegalidade atual dos loteamentos fechados. Os
exemplos citados de loteamentos fechados induzem o provável comprador a adquirir
um lote e “levar o lote, o bem estar, a tranqüilidade, a qualidade de vida almejada e a
segurança necessária”. Esses novos empreendimentos deverão ser planejados à luz
de novas recomendações legais, cabendo ao empreendedor executar todas as
obras apresentadas no projeto aprovado.
Atualmente, como não há regulamentação legal para loteamentos fechados,
cabe verificar a opinião de juristas, uma vez que diversas causas acerca do tema
estão nos tribunais:

Na verdade, os loteamentos fechados, atropelando a legislação civil e
urbanística, são assim concebidos para favorecer, na prática, a
privatização do uso de áreas públicas dos loteamentos (áreas verdes
e institucionais, sistema de lazer, ruas e praças, etc.), outrora
vocacionadas, em sua origem, ao uso coletivo. Freitas, J.C. (2002).
Diante dos fatos relatados, existem considerações a serem apresentadas às
Prefeituras, associações de moradores e a população envolvida, no sentido de
regulamentar este novo padrão de empreendimento, atrelada às condições
ambientais pertinentes. Esta proposta vem ao encontro com o desenvolvimento
ordenado de centros urbanos, embasados no planejamento das Prefeituras, por meio
do instrumento legal, intitulado Plano Diretor.
O exemplo em estudo, da cidade de Vargem Grande Paulista aponta para
avanços obtidos no planejamento da cidade, com a definição das áreas de expansão,
zoneamentos, mapeamento da saúde na cidade. Revisões no Plano Diretor devem

estar previstas, contemplando a questão do uso e ocupação do solo e leis
complementares, portanto este é o momento de alertar a equipe técnica para mais
este estudo: os loteamentos fechados.
Finalmente, ao diagnosticar a situação atual do Loteamento Jardim Haras Bela
Vista, descrever os pontos problemáticos com impactos negativos em relação ao
meio ambiente e indicar medidas para minimização desses impactos, é que se pode
afirmar que o empreendimento também apresenta pontos positivos em relação ao
bem estar dos moradores, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento
do bairro e da cidade e gerando relações de trabalho com as populações do entorno.
O presente estudo indica um novo tema para pesquisas posteriores, que é
detectar nos loteamentos fechados da região, o grau de satisfação dos moradores, de
forma a transformar estas informações em índices de qualidade e confiabilidade das
propostas.
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