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RESUMO
O porte alcançado pela urbanização dispersa e fragmentada permite considerar esse fenômeno tão
ou até mesmo mais importante para o urbanismo quanto as questões relacionadas à cidade
compacta. Embora seja um fato em regiões metropolitanas do mundo inteiro, esse tipo de
urbanização se apresenta como tema ainda não abordado de modo abrangente no país. As
abordagens propositivas a respeito dele usualmente consistem na aplicação de soluções
consagradas para a cidade compacta, cujos efeitos em suas especificidades são questionáveis.
Nesse contexto, presente nas franjas das regiões metropolitanas das grandes capitais, observa3se
uma relação contraditória e de particular interesse para o desenvolvimento deste trabalho: o
processo de dispersão e fragmentação urbanas permitiu, de modo não intencional, a conservação
de uma quantidade expressiva de espaços livres com potencial para qualificações e articulações
para fins de preservação, conservação, recreação e convívio.
Como objeto de estudo é adotado o processo de produção formal de áreas urbanizadas dispersas e
fragmentadas na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), no qual figuras urbanas como os
loteamentos fechados e condomínios horizontais desempenham papel relevante. Como recorte
específico, foi adotado o Vetor Oeste da RMSP.
Devido à escala metropolitana que os fenômenos estudados apresentam, esse recorte abrange
conjuntamente os municípios de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Itapecerica da
Serra, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista. Em comum, além de
apresentarem de modo expressivo e simultaneamente dinâmicas de dispersão e fragmentação em
seus territórios, todos esses municípios possuem suas manchas urbanizadas conectadas direta ou
indiretamente à cidade de São Paulo. O vetor também foi escolhido por apresentar quantidade
expressiva de novas áreas urbanizadas comparativamente à metrópole paulistana, que exercem
diferentes níveis de pressões sobre os espaços livres nele existentes.
Como instrumentação para a análise, são identificados parâmetros e critérios de qualidade
projetual considerados como adequados para a elaboração de propostas urbanísticas paisagísticas
em áreas de urbanização fragmentada e dispersa.
A seguir, é realizada uma leitura da morfologia urbana e o entendimento do sistema de espaços
livres existente, de modo a identificar conflitos e potenciais existentes, com foco nas relações
entre as dinâmicas urbanas e as dinâmicas naturais.

Palavras3
Palavras3chave: Regiões Metropolitanas, espaços livres, São Paulo, paisagem urbana
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ABSTRACT
The proportions urban sprawl and urban fragmentation reach allow us to consider it a phenomenon as
important (or even more so) to urbanism as matters related to the compact city. Even though it is a fact for
metropolitan areas all over the world, this urbanization type regards a theme not yet widely discussed in
Brazil. The propositional approaches on this matter usually consist of implementing established solutions
for the compact city, bringing questionable effects to its specificities.
In this context, one can observe a conflicting relation of particular interest to the evolution of this thesis in
the outskirts of the capital cities metropolitan areas: the urban sprawl and the urban fragmentation have
unintentionally allowed the conservation of a significant amount of open spaces potentially qualifying and
articulate for preservation, protection, recreation and socializing.
As subject of study, a formal production process of urban sprawl and urban fragmentation in the
Metropolitan Area of São Paulo (RMSP) was adopted, in which urban structures, such as gated
communities and low3rise residential condominiums, play an important role. The western portion of the
RMSP is chosen as a specific scope.
Thanks to the metropolitan extent these phenomena exhibit, the scope comprehends the municipalities of
Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba and
Vargem Grande Paulista. As common denominator, besides exhibiting significantly and simultaneously
sprawl and fragmentation dynamics within their territories, these municipalities also present urban fabrics
interconnected directly or indirectly to the city of São Paulo. The choosing of this portion also refers to the
high amount of new urbanized areas the portion in comparison with the RMSP, bringing different pressure
levels to its current open spaces.
As instrument for analysis, project quality parameters and criteria considered appropriate for the landscape
urban proposals drafting are identified in the fragmented and sprawl urbanization areas.
Further, a scanning of the urban morphology and the understanding of the current open spaces system is
presented to identify existing conflicts and potentials, focused on the relations between natural and urban
dynamics.
Next, an analysis of the actions undertaken by several social actors and legal mechanisms involved in the
portion is performed, aiming to understand the existing deficiencies and identify practices that reached any
success or that are subject to improvement.
Ultimately, based on the understanding of the location, the existing actions and the project quality
parameters defined, possible solutions for the establishment of less conflicting relations between natural
and urban dynamics in the portion are evidenced by the qualification of its open spaces system.
KEYWORDS:
KEYWORDS Metropolitan Areas, Open Spaces, São Paulo, Urban Landscape
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INTRODUÇÃO
A paisagem está sempre em transformação em qualquer espaço e tempo, mesmo que
essas transformações ocorram de um modo imperceptível ao cidadão. A paisagem urbana,
por exemplo, apresenta3se em sua configuração ora de um modo aparentemente estático,
ora em mutação dramática.
A urbanização brasileira ao final do século XX e primeira década do XXI cresce de
maneira expressiva e apresenta novas formas de organização espacial, em especial com a
consolidação dos novos subúrbios residenciais para populações de alto e médio poder
aquisitivo, das estruturas de comércio e serviços a eles associadas, dos distritos
industriais/logísticos e dos loteamentos irregulares, apresentando como características a
dispersão física e funcional.
A metrópole de São Paulo 3 uma das maiores do mundo, com cerca de 20 milhões de
habitantes1 3 contém em seu interior e nas suas áreas de influência muitas das principais
formas de expressão da urbanização nacional do início do século XXI, entre elas a
urbanização dispersa e fragmentada, em especial em alguns dos seus vetores de
crescimento ao norte (nas franjas da Serra da Cantareira e no município de Mairiporã), a
leste (em municípios como Arujá) e a oeste.

Urbanização na Serra da Cantareira  São Paulo – SP. Foto João Rett Lemos, 2005.

1

De acordo com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), em 2014 a população da Região Metropolitana de São Paulo era de
20.284.891 habitantes. Disponível em http://produtos.seade.gov.br/produtos/perfil_regional/index.php. Acesso em 19.01.2015.
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A urbanização dispersa, física e funcional é um fenômeno que se consolida no Brasil a
partir da década de 1990. Sua origem, no entanto, deriva de um conjunto de
transformações econômicas e sociais que ocorreram no país cerca de quarenta anos antes.
A partir dos anos 1940, observam3se sucessivas ações governamentais de incentivo a um
modelo rodoviarista2. A exemplo das experiências pioneiras norte3americanas do pós3
Segunda Guerra – posteriormente adotadas também na Europa Ocidental 3 são criadas
diversas autoestradas por ações sistemáticas do Poder Público, que aos poucos viabilizam
a conexão das grandes cidades entre si e com o interior do país.
Em consonância com essa ação, o modelo desenvolvimentista adotado pelo país utilizou
a indústria automobilística como um de seus principais estruturadores. Graças a essas
ações, aos poucos a aquisição de automóveis foi facilitada e se popularizou. Durante a
década de 2000, tal modelo se consolidou, considerando3se que a frota nacional de
veículos automotores aumentou mais que o dobro em um período de dez anos3. Tal fato
também pode ser evidenciado pelos grandes incentivos à venda de veículos automotores
(exemplificado pelas sucessivas isenções do Imposto sobre Produtos Industrializados), que
entre meados da década de 2000 e início da década de 2010, resultaram em sucessivos
recordes de venda de carros no país4.
Com base nessas ações, gradualmente uma parte significativa das áreas urbanizadas das
grandes cidades brasileiras se estruturou em função da mobilidade sobre pneus. A partir
do final da década de 1960, surgem em São Paulo os primeiros shopping centers.
Essas dinâmicas são favorecidas pela alta mobilidade das camadas sociais de médio e alto
poder aquisitivo, decorrente da maior acessibilidade aos automóveis e da implantação de

2
A respeito desse processo na metrópole paulistana, Meyer (2004) menciona que “A partir dos anos 40 [...] o território metropolitano estruturado
pelo feixe de vias e caminhos do período colonial, e posteriormente pelo sistema ferroviário, foi submetido a um novo elemento, de enorme
repercussão na estruturação metropolitana: um sistema rodoviário de grande abrangência territorial. [...] O rodoviarismo se tornou, a partir de
então, um fator de reestruturação do território existente e de estruturação do novo território intraurbano e regional”. MEYER, R. São Paulo
Metrópole. São Paulo: EDUSP / Imprensa Oficial, p. 37, 2004.
A respeito do modelo rodoviarista no Brasil, cf. LAGONEGRO, Marco Aurélio. A ideologia rodoviarista no Brasil. Revista Cidade & Ambiente N. 37.
Santa Maria: UFSM, 2008.
3
De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), entre os anos de 2000 e 2010 a frota nacional de veículos automotores
aumentou de 29.772.950 para 64.817.974 unidades.
4
Tal processo só é refreado no ano de 2014, quando, de acordo com dados da Associação Nacional de Veículos Automotores, ocorre o primeiro
ano de queda na produção de veículos (3.146.118, contra 3.712.380 em 2013), após os sucessivos recordes observados desde a década anterior.
A situação de 2014 é reflexo do desaquecimento na economia nacional ocorrido então.
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vias expressas. Exemplifica esse processo um estudo desenvolvido pelo Núcleo de Estudos
da População, da Universidade de Campinas, que identificou um aumento de 8,7% nos
movimentos pendulares entre as regiões da macrometrópole paulista entre os anos de
2000 a 2010, sendo que, nesse mesmo período, a taxa de crescimento anual da população
foi de apenas 1,1%5. Observa3se, portanto, que esse fenômeno, “[...] embora seja fruto de
um processo de crescimento, expansão e incremento da heterogeneidade socioespacial
das regiões, não necessariamente depende de uma constância de crescimento
demográfico”6.

Rodovia Raposo Tavares, município de Cotia – SP. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Segundo esse estudo, um dos motivos que podem ser apontados para esse processo é a
existência de um modelo de ocupação do território que “[...] alimenta um desencontro
entre as áreas de trabalho e de moradia da população, aumentando a necessidade do
deslocamento diário casa3trabalho”7.
A metrópole de São Paulo tem importantes vetores de expansão ao longo de um moderno
sistema de rodovias de alta velocidade, que tem seu entorno imediato e adjacências
ocupado tanto pelas camadas de alto poder aquisitivo como por contingentes de baixo

5

Cf. CUNHA, José Marcos Pinto da; STOCO, Sergio; DOTA, Ednelson Mariano; NEGREIROS, Rovena; MIRANDA, Zoraide Amarante Itapura de. A
mobilidade pendular na Macrometrópole Paulista: diferenciação e complementaridade socioespacial. Caderno Metrop. São Paulo, V. 15, pp.433O
459, jul/dez 2013.
6
(CUNHA, STOCO, et al., 2013, p. 442).
7
(CUNHA, STOCO, et al., 2013, p. 440).
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poder aquisitivo. Dependendo da faixa de renda envolvida, a dependência do sistema
viário pode “[...] representar uma escolha (para os grupos mais abastados) ou uma
imposição ou necessidade (no caso dos mais pobres)”8. Desse modo, as áreas periurbanas
e suburbanas, em geral, deixam de ser moradia exclusiva de camadas de maior renda.
Soma3se a isso o fato de muitos dos assentamentos irregulares ocuparem as áreas
ambientalmente significativas 3 legalmente protegidas ou não 3 em virtude da chamada
“contravenção sistemática” existente nessas áreas, apontada por Maricato9 e de uma certa
conivência por parte do Poder Público. A partir da década de 1970, observa3se a vinda de
significativos contingentes populacionais de baixa renda provenientes de outras regiões
do país em busca de emprego, que se instalam em áreas periféricas e ambientalmente
frágeis das capitais ou de municípios adjacentes, sob condições bastante precárias.
No caso específico das populações de maior poder aquisitivo, soma3se à maior
acessibilidade a busca por locais cujas condições de moradia sejam diferentes e com
valores mais acessíveis em relação àquelas encontradas em áreas densamente
urbanizadas. Passam a ser procurados locais que proporcionem maior contato com a
natureza e maiores terrenos, mesmo que isso acarrete a necessidade de um deslocamento
diário às capitais10.
De maneira oposta, ocorre também a busca pela proximidade do local de moradia em
relação às novas localizações de polos geradores de emprego, tais como as áreas
industriais que começaram a sair das grandes capitais em direção às regiões
metropolitanas a partir da década de 1970. A redução da oferta de terrenos vagos e o alto
preço da terra em áreas centrais também são fatores a serem considerados.
Outra influência importante é a grande desigualdade de renda existente no país que,
somada à incompetência do Estado na gestão da segurança pública, contribui para o

8

(CUNHA, STOCO, et al., 2013, p. 441).
Com o emprego dessa expressão, adaptada de Roberto Schwarz, a autora se refere à situação recorrente na cidade de São Paulo, na qual a
“legislação detalhista e ‘rigorosa’ contribui para a prática de corrupção e constitui um exemplo paradigmático da contradição entre a cidade do
direito e a cidade do fato”. Segundo ela, “a aprovação de plantas e o poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo estão diluídos em uma
estrutura fragmentada que favorece, numa ponta, a ação do planejamento alienado, e na outra, a ação dos ‘pragmáticos’ fiscais, cuja prática é
bastante mediada pela corrupção”. Como resultado dessa prática fomentada pela própria atuação do Poder Público, temOse a imensa mancha
urbanizada irregular e precária característica de extensos trechos da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). MARICATO, Ermínia. Metrópole
na Periferia do Capitalismo: ilegalidade, desigualdade e violência. São Paulo: FAUUSP, 1995. p.10.
10
REIS FILHO, N. G. Notas sobre a urbanização dispersa e novas formas de tecido urbano. São Paulo: Via das Artes, 2006.
9
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aumento do quadro de violência, tanto nas cidades, como nas áreas urbanas dispersas e
fragmentadas ocupadas por novos loteamentos imersos na zona rural do entorno das
cidades. A sensação de insegurança decorrente desse contexto incentivou a busca de
locais de moradia considerados aparentemente mais protegidos, sobretudo pela utilização
de diversos sistemas ostensivos de segurança privada.
Na década de 1970, aparecem os primeiros grandes loteamentos de moradia para público
de médio e alto poder aquisitivo nos arredores das grandes cidades. Citam3se como
exemplos11 o caso da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o caso pioneiro de Alphaville,
na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 3 cuja acessibilidade depende
estruturalmente da Rodovia Presidente Castelo Branco, inaugurada no fim dos anos 1960.
Como resultado dessa forma de urbanização, são estabelecidas novas dinâmicas, tais
como o maior grau de dependência ao uso do automóvel e a criação de núcleos
urbanizados com infraestrutura de comércio, serviços e lazer autônomos.
Cria3se também um maior isolamento em relação ao entorno, na medida em que
começam a ser utilizados dispositivos de bloqueio ao livre acesso de pedestres e veículos
sob o argumento de aumentar a segurança em função de problemas com violência
urbana.
A estruturação desses novos núcleos urbanizados, independentemente da faixa de renda,
ocorre em sua maioria por meio da criação de áreas isoladas e muitas vezes autônomas
em relação ao entorno imediato, resultando no surgimento de uma série de interstícios
não urbanizados.
O porte alcançado pela urbanização dispersa e fragmentada permite considerar esse
fenômeno tão importante quanto, ou até mais importante do que, as questões
relacionadas à cidade compacta12 para o urbanismo. Embora seja um fato em regiões
metropolitanas do mundo inteiro, esse tipo de urbanização se apresenta como tema ainda
não abordado de modo abrangente no país.

11

A respeito do contexto de criação desses empreendimentos e as relações existentes entre eles, cf. CAMPOS, A. C. AlphavilleOTamboré e Barra
da Tijuca: As Ações Programadas e a Estruturação do Sistema de Espaços Livres. Tese de Doutorado. São Paulo: FAUUSP, 2008.
12
”Ao longo do século XX, constataOse nas cidades uma inversão na relação entre o centro antigo e sua periferia, esta última passando a
representar, em superfície e população, a parcela maior da aglomeração”. PANERAI, P. Análise Urbana. Brasília: UnB, 2006.. p.13
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A paisagem gerada por todos esses processos é caracterizada pela dispersão e
fragmentação tanto das áreas urbanizadas quanto daquelas com recursos naturais
significativos, apresentando ora interessantes potenciais, ora degradação e aridez.
Neste contexto de criação de núcleos urbanizados nas franjas das regiões metropolitanas
das grandes capitais, observa3se uma relação contraditória e de particular interesse para o
desenvolvimento deste trabalho: os espaços livres de urbanização13 gerados por esse
processo são dispersos e fragmentados, mas ao mesmo tempo permitem a conservação de
modo não intencional de uma quantidade expressiva de áreas ecologicamente
significativas.
Desse modo, a característica mais comumente criticada pelos urbanistas nos processos de
urbanização dispersa e fragmentada – a geração dos chamados vazios urbanos – somada
aos problemas na aplicação da legislação ambiental no Brasil, têm sido os viabilizadores
da criação de um estoque de espaços livres com potencial para manutenção das
dinâmicas ecológicas e uso para fins de recreação e sociabilidade.

1.1. PROBLEMA E RECORTE DE ESTUDO
Por mais que a dispersão e a fragmentação urbana se constituam em fenômenos
essenciais para o entendimento das dinâmicas urbanas contemporâneas, ainda prevalece
uma visão preconceituosa a seu respeito por parte de muitos técnicos brasileiros. As
abordagens propositivas a respeito dessa questão usualmente consistem na aplicação de
soluções consagradas para a cidade compacta, cujos efeitos nas especificidades da
urbanização dispersa são questionáveis (LIMONAD, 2007)14.
O problema a ser abordado é a relação entre um pensamento paisagístico e as dinâmicas
urbanas e ambientais, buscando equilíbrio, reequilíbrio, ocupação e conservação dos
espaços livres que são 3 ou deveriam ser 3 totalmente conectados com princípios
urbanísticos, em especial de desenho e projeto urbano. O estabelecimento desta relação
tem como objetivo a possibilidade de conferir usos ativos aos espaços livres e também a
construção de paisagens com conservação de dinâmicas ambientais.

13
Cf. MAGNOLI, Miranda M. e. Martinelli. Espaços livres e urbanização: uma introdução a aspectos da paisagem metropolitana. Tese de livreO
docência. São Paulo: FAUUSP, 1982.
14
LIMONAD, E. Urbanização dispersa mais uma forma de expansão urbana? Formação, Presidente Prudente, n. 14, p. 31O45, 2007.
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Ou seja, a principal questão a ser trabalhada reside no processo de dispersão e
fragmentação urbana e sua relação com os espaços livres, sobretudo aqueles que contêm
recursos naturais significativos. Entende3se que isso é fruto dos conflitos existentes entre
dinâmicas urbanas e naturais.
Como objeto de estudo, foi adotado o processo de produção formal de áreas urbanizadas
dispersas e fragmentadas na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), no qual figuras
urbanas – como os loteamentos fechados e condomínios horizontais – desempenham
papel relevante. Como recorte específico, foi adotado o vetor oeste da RMSP.
Devido à escala metropolitana que os fenômenos estudados apresentam, esse recorte
abrange conjuntamente os municípios de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes,
Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista15.
Em comum, além de apresentarem de modo expressivo e simultaneamente dinâmicas de
dispersão e fragmentação de suas áreas urbanizadas, todos esses municípios possuem
suas manchas urbanizadas

principais

conectadas à metrópole paulistana, ora

continuamente, ora com interrupções.
A área é estruturada por três grandes eixos viários – as rodovias Régis Bittencourt
(conexão com o Sul do país), Castelo Branco e Raposo Tavares (conexões com o oeste do
estado de São Paulo), além do trecho oeste do Rodoanel, que conecta os três eixos
anteriores.

15
O recorte denominado como vetor oeste neste trabalho corresponde à maioria dos municípios assim designados pelo Plano Metropolitano da
Grande São Paulo desenvolvido pela EMPLASA (1994). OptouOse, no entanto, pela exclusão dos municípios de Osasco e Taboão da Serra, pois
estes apresentam praticamente a totalidade de seus territórios urbanizados de forma contínua e, consequentemente, não possuem porções
significativas de urbanização dispersa e fragmentada – que é o foco deste trabalho. Carapicuíba, embora seja formada em sua maior parte por
uma grande extensão de urbanização compacta conectada a Osasco, apresenta significativa mancha urbanizada formada por processos de
dispersão e fragmentação em sua porção sul. Tal área representa uma continuidade às dinâmicas urbanas da RMSP existentes nos municípios do
eixo da Rodovia Raposo Tavares, e se mostra relevante para este estudo.
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O vetor oeste da RMSP. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana com base em imagem do Google Earth, 2014.

Municípios e principais elementos naturais do vetor oeste da RMSP. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana com
base em imagem do Google Earth, 2014

O vetor foi escolhido por apresentar quantidade expressiva de novas áreas urbanizadas,
em comparação à RMSP. Um levantamento realizado pela Empresa Metropolitana de
Urbanização S/A (EMPLASA) permite identificar que o local correspondeu, entre os anos
de 2009 e 2014, a cerca de 42% da área ocupada por todos os loteamentos e cerca de
27% dos condomínios produzidos na RMSP nesse período, sendo que sua área total
equivale a apenas cerca de 12% do total da RMSP.

21

Município

2009

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

Barueri

39,46

8,44

O

O

4,10

27,95

79,95

O

14,08

O

O

O

O

14,08

24,04

O

143,06

55,72

O

26,61

249,44

Embu das Artes

O

O

O

O

O

O

0,00

Itapecerica da Serra

O

O

O

O

O

O

0,00

Itapevi

O

O

O

16,10

O

O

16,10

Jandira

31,06

O

O

O

O

O

31,06

Santana de Parnaíba

196,23

O

82,50

81,62

O

29,61

389,95

O

35,51

9,33

O

37,70

19,04

101,59

Total Vetor Oeste

290,79

58,03

234,89

153,44

41,80

103,22

882,18

Total RMSP

449,19

208,39

439,44

379,83

197,85

416,16

2.090,87

64,7

27,8

53,5

40,4

21,1

24,8

42,2

Carapicuíba
Cotia

Vargem Grande Paulista

% do total da RMSP

Tabela 1 – Áreas em hectares ocupadas pelos loteamentos produzidos no vetor oeste e na RMSP entre os anos de 2009 e
2014. Informações organizadas pelo autor a partir de dados da EMPLASA, 2014
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Gráfico 1 – Comparação do vetor e da RMSP em relação às áreas totais em hectares ocupadas pelos loteamentos
produzidos entre os anos de 2009 e 2014. Informações organizadas pelo autor a partir de dados da EMPLASA, 2014
Municípios

2009

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

Barueri

5,21

2,49

10,42

O

O

1,26

19,39

Carapicuíba

O

O

O

O

O

O

0,00

Cotia

O

2,79

4,97

O

O

4,75

12,50

Embu das Artes

O

O

O

O

O

27,87

27,87

3,94

O

O

19,36

O

5,00

28,30

Itapevi

O

O

7,81

O

2,56

O

10,37

Jandira

6,38

O

O

O

4,27

O

10,64

Santana de Parnaíba

O

6,16

O

12,92

O

17,22

36,29

Vargem Grande Paulista

O

2,75

O

7,52

2,16

O

12,43

Itapecerica da Serra

Total Vetor Oeste

15,52

14,19

23,21

39,80

8,99

56,10

157,80

Total RMSP

81,19

52,29

108,41

112,28

21,40

200,49

576,06

% do total da RMSP

19,1

27,1

21,4

35,4

42,0

28,0

27,4

Tabela 2 – Áreas em hectares ocupadas pelos condomínios produzidos no vetor e na RMSP entre os anos de 2009 e 2014.
Informações organizadas pelo autor a partir de dados da EMPLASA, 2014
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Gráfico 2 – Comparação do vetor e da RMSP em relação às áreas totais em hectares ocupadas pelos condomínios
produzidos entre os anos de 2009 e 2014. Informações organizadas pelo autor a partir de dados da EMPLASA, 2014

Empreendimentos habitacionais aprovados na RMSP entre os anos de 2009 e 2014. Fonte: EMPLASA, 2014

Além disso, o local exemplifica conflitos, potenciais e contradições de diversas áreas
metropolitanas brasileiras contemporâneas, gerados pela relação entre o processo de
urbanização dispersa e fragmentada e os espaços livres de urbanização. Os municípios em
questão apresentam diversos fenômenos urbanísticos representativos da escala
metropolitana, dentre os quais pode3se destacar:
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•

A grande dispersão física e funcional da urbanização;

•

O aumento constante

da quantidade de loteamentos fechados e condomínios

horizontais ao longo dos eixos rodoviários e das estradas vicinais, sobretudo nos
municípios de Barueri, Carapicuíba, Cotia e Santana de Parnaíba;
•

A expansão de loteamentos irregulares precários implantados em sua maioria em
áreas ambientalmente frágeis, sobretudo nos municípios de Carapicuíba, Embu das
Artes, Itapecerica da Serra, Itapevi e Jandira;

•

A estruturação de grandes complexos de comércio e serviços ao longo das principais
vias e eixos rodoviários, concebidos para atender às demandas dos núcleos
urbanizados dispersos;

•

A estruturação de áreas industriais em processo de transformação de uso na várzea do
Rio Tietê (Barueri) e a concentração de novos edifícios industriais ao longo das
rodovias Régis Bittencourt, Raposo Tavares e do Rodoanel;

•

A existência de recursos ambientais significativos, compartilhados por vários
municípios e suscetíveis a degradação, tais como a Área de Proteção Ambiental (APA)
Itupararanga (municípios de Cotia e Vargem Grande Paulista), a Reserva Florestal do
Morro Grande (município de Cotia), a APA Várzea do Tietê (municípios de Barueri e
Santana de Parnaíba), a Área Natural Tombada Serra do Boturuna (município de
Santana de Parnaíba) e o Reservatório Pedro Beicht (município de Cotia). Além disso,
diversas áreas dos municípios do vetor apresentam uma rede hídrica expressiva e uma
série de remanescentes / fragmentos florestais.

1.2. HIPÓTESE
Embora se encontrem fragmentados e sob a ameaça das mais diversas possibilidades de
ocupação, os espaços livres resultantes do processo brasileiro de urbanização das franjas
metropolitanas muitas vezes cumprem o papel de corredores e fragmentos florestais, que
são elementos chaves de conservação de recursos naturais de acordo com a maioria dos
manuais de ecologia e planejamento da paisagem. Tem3se assim uma espécie de
paradoxo contemporâneo em que, de modo acidental, a falta de qualquer direcionamento
de planejamento da paisagem levou a uma conservação, mesmo que temporária, de
importantes recursos ambientais
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A criação de leis ambientais mais rigorosas a partir da década de 1960 no Brasil (dentre
as quais se destaca a reforma do Código Florestal) viabilizou a conservação e criação de
espaços livres vegetados 3 verdadeiros corredores verdes ao longo de rios e riachos 3 e
manchas de vegetação nativa isoladas, mas de modo fragmentado e na maioria das vezes
aleatório. Isso se deve tanto ao fato de os novos loteamentos seguirem as tendências e
possibilidades de ação do mercado imobiliário quanto à falta de planos e ações que os
considerassem de forma conjunta e à atuação desarticulada dos órgãos do Poder Público
responsáveis pela aplicação dessa legislação. Sendo assim, a aplicação da legislação
urbanística e ambiental nas diversas esferas não tem conseguido impedir que diversas
áreas ecologicamente significativas, tais como matas e várzeas, fiquem desguarnecidas,
devido à pouca especificidade dos textos legais e à ainda inexpressiva ação dos órgãos
competentes.
A partir desses fatos, trabalha3se com a hipótese de que a legislação e as ações de cunho
ambiental e urbanístico aplicadas nos municípios do vetor oeste da RMSP contribuíram
para

gerar

padrões

de

urbanização

dispersa

e

fragmentada

que

apresentam

compatibilidades e incompatibilidades com as dinâmicas ecológicas existentes. Por outro
lado, foram responsáveis pela criação de um conjunto significativo de espaços livres
passíveis de articulações que possam manter 3 mesmo que de modo provisório – parte
significativa das dinâmicas naturais e urbanas.
Em outras palavras, se o processo de urbanização dispersa e fragmentada contribuiu para
a criação de um estoque de áreas ambientalmente significativas que possivelmente não
será ocupado no futuro por razões diversas, essas áreas apresentam um importante
potencial para formar um sistema efetivamente articulado de espaços livres para
conservação, preservação, recreação e convívio.
À luz da análise da situação atual e das tendências de transformação do recorte de
estudo, pretende3se estabelecer quais seriam os parâmetros e diretrizes para a destinação
dos espaços livres em áreas de urbanização dispersa e fragmentada que levariam em
consideração, de modo mais equilibrado, as dinâmicas urbanas e naturais.
Embora ainda praticamente não se encontre exemplos palpáveis da sua aplicação no
Brasil, serão identificadas as possibilidades de implementação e quais seriam os
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parâmetros para a concepção de projetos urbanísticos / paisagísticos que permitiriam a
manutenção das dinâmicas ecológicas essenciais, ao mesmo tempo em que se atenderiam
quesitos importantes para a ocupação humana 3 sendo eles culturais, sociais ou
ambientais.
Entende3se que tal forma de atuação permitirá ações de maior abrangência, articulação e
continuidade, visando aproveitar de forma mais adequada as potencialidades de cada
espaço livre e atender de forma mais homogênea as áreas urbanizadas16.
Não se defende aqui a extensão indefinida do processo de dispersão e fragmentação
urbana do modo que tem ocorrido, mas sim o estabelecimento de vínculos entre as áreas
ambientalmente frágeis decorrentes desse processo, ao mesmo tempo em que se incentive
o adensamento dos núcleos dele resultantes.
A aplicação de tal lógica permitiria, inclusive, refrear novas expansões desordenadas,
atitude aqui considerada como desejável e necessária para evitar tanto novas degradações
quanto o enfraquecimento dos potenciais das áreas existentes. Além disso, tal atitude se
mostra mais compatível com uma perspectiva de menores crescimentos populacionais
para várias cidades brasileiras, na qual se possa consolidar as áreas urbanizadas e
qualificar os espaços livres existentes, ao invés de continuar a promover um
insustentável modelo de expansão indefinida.
Complementarmente à hipótese principal, será trabalhada aqui uma abordagem conjunta
dos fenômenos da dispersão e fragmentação urbana, entendendo3se que ambos, embora
distintos como conceitos, possuem papéis relevantes, complementares e muitas vezes
sobrepostos no processo de geração do estoque de espaços livres significativos
anteriormente mencionado, tanto no recorte de estudo quanto em diversas metrópoles
brasileiras.

16
“... o espaço livre de edificações e de urbanização constituiOse em um contínuo cuja distribuição deve ser tal, que propicie o enriquecimento
das atividades do homem urbano, na medida em que, visto em sua globalidade, a difícil e abstrata polêmica da quantificação passa a ser um
falso problema, pois a quantidade é constante em seu todo; o que varia é a distribuição e a configuração dessa distribuição nas diversas escalas
de urbanização”. MAGNOLI, Miranda M. O Parque no Desenho Urbano. In: Paisagem Ambiente: ensaios. n.21. São Paulo: FAUUSP, 2006. p. 203
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1.3. ESTRUTURA
O trabalho é dividido em quatro partes.
Inicialmente, são apresentados os pressupostos e as bases conceituais e projetuais que
darão respaldo para o desenvolvimento da tese, subdivididos naqueles pertinentes às
dinâmicas urbanas e às naturais.
Na segunda parte é realizada a caracterização do recorte de estudo. Assim como na parte
anterior, esta foi dividida em leituras das dinâmicas urbanas e naturais. As dinâmicas
urbanas do Vetor Oeste são apresentadas por meio da leitura de sua morfologia e de suas
características socioeconômicas. As dinâmicas naturais foram subdivididas nos seus
principais caracterizadores como suportes físicos, cuja urbanização entra em relação
conflituosa: as águas, os solos e a vegetação.
A terceira parte consiste em uma leitura crítica das intervenções existentes, visando
entender tanto os mecanismos legais quanto as ações dos vários atores sociais presentes
no vetor e também confirmar a hipótese de que os mesmos contribuíram para o processo
de dispersão e fragmentação existentes na área.
Na parte final será realizada uma reflexão sobre possíveis instrumentos que permitam a
articulação entre dinâmicas naturais e urbanas, com base nos pressupostos projetuais e
nas ações existentes identificadas no recorte de estudo, coerentemente com a hipótese
principal do trabalho.

2. PRESSUPOSTOS
2.1. BASE TEÓRICA
Parte3se neste trabalho do princípio de que a manutenção dos atributos ambientais
significativos do vetor é possível. Para respaldar esse raciocínio, serão utilizadas diversas
bases teóricas.
A primeira delas diz respeito ao entendimento das dinâmicas urbanas, para o qual se
adotou a metodologia de leitura e análise da rede de pesquisadores Quapa3SEL,
coordenada pelo Laboratório Quapá da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
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Universidade de São Paulo17. Diferentemente de diversos outros estudos dos processos de
urbanização, sua leitura é focada nos espaços livres, pois eles são considerados “[...]
essenciais para a superação dos maiores problemas ambientais enfrentados pelas cidades
brasileiras e lugares fundamentais para a construção da sociedade verdadeiramente
democrática e justa”18. Desse modo, parte3se deles para o entendimento da estruturação
da forma urbana. A análise do grupo é pautada também na compreensão dos espaços
livres como sistema e no estudo de suas inerentes articulações.
Sistema de espaços livres é definido por Macedo19 como “[...] o conjunto e as relações de
todos os espaços livres de edificações urbanos existentes, independentemente de sua
dimensão, qualificação estética e funcional e de sua localização, sejam eles públicos ou
privados”. Tal abordagem é particularmente pertinente à busca das possíveis articulações
entre os espaços livres resultantes do processo de fragmentação da urbanização, que é
foco deste trabalho.
Outro conceito que será adotado a partir dos trabalhos do grupo Quapa3SEL diz respeito
às finalidades das ações que são empreendidas sobre o sistema de espaços livres.
Considera3se que “[...] cada cidade requer tipos de arranjo e distribuição específicos dos
seus espaços livres em função das suas características morfológicas, que devem atender
às demandas sociais e às características ambientais (ecológicas, climáticas e de drenagem
locais)”20. Sendo assim, as proposições para sistemas de espaços livres devem prever, com
igual importância, o atendimento das demandas sociais e das demandas ambientais. Tal
abordagem busca diferir daquela frequentemente encontrada em trabalhos correlatos, nos
quais uma dessas duas demandas recebe maior ênfase.
Neste trabalho, a aplicação do método do grupo Quapa SEL ocorrerá por meio da leitura
dos padrões morfológicos de estruturação das áreas urbanizadas e das interfaces e

17

O grupo de pesquisa teve seu primeiro projeto temático desenvolvido entre 2006 e 2011, intitulado “O sistema de espaços livres e a
constituição da esfera pública contemporânea no Brasil”. EncontraOse, em 2015, em sua segunda fase (2012O2016), intitulada “O sistema de
espaços livres na constituição da forma urbana brasileira: produção e apropriação”. É coordenada pelos professores Silvio Soares Macedo e
Eugenio Fernandes Queiroga, ambos da FAUUSP.
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MACEDO, S. S. E. A. Os Sistemas de Espaços Livres e a Constituição da Esfera Pública Contemporânea no Brasil. (No prelo). São Paulo: EDUSP,
2014.
19
(MACEDO, 2014 (No prelo), p. 1)
20
CAMPOS, A. C. A. et al. Sistema de espaços livres: conceitos, conflitos e paisagens. São Paulo: FAUUSP, 2011, p.13.
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pressões que estas exercem em relação aos espaços livres com recursos naturais
significativos existentes na área de estudo.
Para entendimento das causas das dinâmicas urbanas estudadas, serão adotados os
trabalhos de Reis Filho (2006) sobre urbanização dispersa, Langenbuch21 e Meyer (2004)
sobre a metrópole paulistana e Campos (2008) sobre o processo de urbanização do
conglomerado Alphaville3Tamboré.
Reis Filho aponta o rearranjo das relações produtivas nas regiões metropolitanas e a
difusão do modelo rodoviarista no Brasil como importantes indutores do processo de
dispersão. Com igual importância, aponta3se um relevante papel da iniciativa privada na
formação de novas áreas urbanizadas desconectadas da malha urbana existente, visando
suprir equipamentos de infraestrutura não fornecidos pelo Poder Público.
Langenbuch e Meyer permitem um entendimento tanto do processo histórico quanto da
estruturação da Região Metropolitana de São Paulo. Campos realiza uma caracterização
muito precisa do empreendimento Alphaville3Tamboré ao compará3lo com a Barra da
Tijuca (RJ). Ao realizar essa análise, apresenta uma leitura crítica e particularmente
pertinente do papel da iniciativa privada e do Poder Público no processo de dispersão e
fragmentação urbana por meio desses projetos e suas interfaces com as dinâmicas
naturais.
Outra base conceitual empregada diz respeito à leitura das dinâmicas naturais, para a
qual adotou3se como referencial teórico a ecologia de paisagens. Metzger22 define a
ecologia de paisagens em sua obra como:
[...] área de conhecimento dentro da ecologia, marcada pela existência de duas
principais abordagens: uma geográfica, que privilegia o estudo da influência do
homem sobre a paisagem e a gestão do território; e outra ecológica, que enfatiza a
importância do contexto espacial sobre os processos ecológicos; e a importância destas
relações em termos de conservação biológica.

Apesar do conceito basear3se em duas abordagens distintas, o autor afirma que “[...] elas
apresentam muito em comum, como o fato de serem espacialmente explícitas, lidarem
com espaços heterogêneos e considerarem múltiplas escalas em suas análises”23.

21

LANGENBUCH, J. R. A estruturação da grande São Paulo: um estudo de geografia urbana. Rio de Janeiro: IBGE, 1971.
METZGER, J. P. O que é ecologia de paisagens? Biota Neotropica, Campinas, v. 1, n. 1 e 2, Dezembro 2001, p.1.
23
(METZGER, 2001, p. 7)
22
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Cabe aqui diferenciar o conceito de paisagem apresentado por essa linha de pesquisa em
relação àquele usualmente empregado nos estudos de planejamento da paisagem. Para
Metzger a paisagem deve ser entendida como “[...] um mosaico heterogêneo formado por
unidades interativas, sendo esta heterogeneidade existente para pelo menos um fator,
segundo um observador e numa determinada escala de observação”24. Tal conceito de
paisagem mostra3se mais técnico e focado nas características biológicas de um
determinado recorte espacial, diferindo daquela adotada por Macedo25 e também
pertinente a este trabalho, que a considera como “a expressão morfológica das diferentes
formas de ocupação e, portanto, de transformação do ambiente em um determinado
tempo”26.
Pode3se, no entanto, estabelecer uma intersecção das abordagens dos autores, quando
Macedo acrescenta a questão da escala e do observador à sua definição: “As paisagens
são, então, estruturas finitas, pois são lidas e interpretadas dentro de uma escala de um
dado observador que não pode, devido a limitações físicas, abranger o ambiente terrestre
como um todo, dentro do seu campo visual ou de análise”27.
Bastian, Grunewald et al.28 propõem uma abordagem conciliatória dessas definições,
considerando a paisagem como:
[...] uma parte (em variadas escalas) da superfície terrestre, a qual é moldada pelos
condicionantes naturais e formada pelas influências humanas para um determinado
recorte. Ela pode ser percebida e sentida pelos seres humanos como característica, e
pode ser diferenciada e classificada de acordo com regras definidas.

Sendo assim, será considerado que essas definições de paisagem se complementam, sendo
aquelas adotadas por Macedo e Bastian, Grunewald et al. mais focadas (embora não
exclusivamente) nas dinâmicas humanas de transformação do ambiente enquanto aquela
adotada por Metzger mostra3se conveniente sobretudo para o entendimento das
dinâmicas naturais.
Dentre as diversas linhas de pesquisa existentes na ecologia, a ecologia de paisagens é a
que mais possibilita uma abordagem conciliatória entre dinâmicas urbanas e naturais,
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(METZGER, 2001, p. 4)
MACEDO, S. S. Quadro do Paisagismo no Brasil. São Paulo: FAUUSP, 1999.
26
(MACEDO, 1999, p. 11)
27
(MACEDO, 1999, p. 11)
28
BASTIAN, O. et al. Landscape services: the concept and its practical relevance. Landscape Ecology, Dordrecht, v. 29, n. 9, p. 1463O1479, Junho
2014.
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diferentemente dos estudos usuais dessa área, que costumam priorizar os processos
naturais em detrimento das dinâmicas humanas. Tal postura convencional é criticada por
Metzger, quando este afirma que “resolver o problema da perda da biodiversidade
excluindo o homem da paisagem é apenas um paliativo, e não uma solução.” (2001, p. 7)
Dentre os teóricos de ecologia de paisagens, foi dada ênfase aos trabalhos de Forman
(1986)29 e (2014)30 e Metzger (2001).
Forman é adotado devido ao papel fundamental dado em seus estudos às influências das
relações espaciais nas dinâmicas ambientais. Os trabalhos do autor baseiam3se no estudo
das interfaces de áreas urbanizadas com as dinâmicas naturais e possíveis estratégias
para estabelecer interações menos conflituosas entre elas. Tais enfoques mostram3se
bastante relacionados àqueles dados pelo planejamento da paisagem. Além disso,
particularmente em seu trabalho de 2014, Forman faz uma extensa e criteriosa revisão
bibliográfica de obras correlatas, promovendo uma síntese e trazendo o estado da arte da
produção científica dessa área até então.
Metzger, além de ser importante referência brasileira no estudo de ecologia de paisagens
– cuja linha de pesquisa é compatível com Forman 3, apresenta aplicações práticas desses
conceitos em áreas que representam amostragens significativas das dinâmicas naturais
presentes no recorte espacial de estudo deste trabalho, tais como Caucaia do Alto e a
Reserva Florestal do Morro Grande.
Além disso, o autor trabalha com instrumentos propositivos que buscam conciliar
dinâmicas humanas e naturais, tais como a restauração de paisagens. De acordo com essa
teoria 3 cujos conceitos serão aprofundados mais à frente 3 a fragmentação da
urbanização não necessariamente é prejudicial às dinâmicas naturais, podendo inclusive
ser o ponto de partida para a articulação de áreas ambientalmente frágeis.
Por fim, para fazer a análise dos mecanismos legais urbanísticos e ambientais incidentes
na área de estudo (capítulo 4), será utilizado o trabalho de Tardin31. Embora a análise da
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FORMAN, R. T. Landscape ecology. New York: Wiley, 1986.
FORMAN, R. T. T. Urban ecology – science of cities. New York: Cambridge University Press, 2014.
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TARDIN, R. Espaços Livres: Sistema e Projeto Territorial. Rio de Janeiro: 7letras, 2009, p.165.
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autora se aplique a uma região específica de um único município32 com características
distintas daquelas analisadas neste trabalho, os instrumentos de leitura por ela
estabelecidos mostram3se pertinentes. Tardin analisa os mecanismos legais denominados
por ela como “vínculos de planejamento”, que consistem nos “parâmetros de proteção a
que estão submetidos os espaços livres”.
Esses vínculos foram subdivididos em três categorias:
•

Superfícies Edificáveis

•

Superfícies Protegidas

•

Áreas de Restrição à Ocupação Urbana

As Superfícies Edificáveis, definidas pela autora como “destinadas à edificação” e sem
restrições ambientais significativas, serão analisadas na terceira parte deste trabalho,
quando for caracterizada a forma urbana atual da área de estudo.
As Áreas de Restrição à Ocupação Urbana33 (AROU) referem3se “às áreas que podem
apresentar ocupação urbana”34, porém com restrições vinculadas à sua fragilidade
ambiental. Devido à especificidade do objeto deste trabalho, que se baseia em uma
análise conjunta de vários municípios, estabeleceu3se uma divisão das esferas às quais
estão relacionadas as AROU. Desse modo, estas foram subdivididas em estaduais e
municipais, sendo estas últimas relacionadas a instrumentos provenientes dos planos
diretores em vigência em 2014 ou das Áreas de Proteção Ambiental (APAs) municipais.
As Superfícies Protegidas (SPR) são definidas como “as superfícies livres submetidas a
uma medida legal de proibição da ocupação urbana”35 e, por sua vez, são subdivididas
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É estudada pela autora a região abrangida pelos maciços da Tijuca e Pedra Branca e a Baixada de Jacarepaguá, na Zona Oeste da Cidade do
Rio de Janeiro.
33

Embora a autora utilize originalmente o termo Macrozona de Restrição à Ocupação Urbana, entendeOse que o emprego da expressão
“macrozona” pode gerar confusões, pois abrange não só o conceito consolidado dos macrozoneamentos assim denominados nos planos diretores
(que ocorrem efetivamente em seis dos oito municípios analisados, como também nos zoneamentos diversos associados às áreas
ambientalmente frágeis. Segundo Silva, esse tipo de macrozoneamento permite “identificar se os planos diretores conseguiram refletir no texto
da lei um olhar sobre todo o território municipal e não apenas nas áreas de ocupação urbana” (2011, p.13). Dentre os municípios analisados
nesta pesquisa, os planos diretores de Embu e Santana de Parnaíba não empregam esse dispositivo. Por esse motivo, optouOse aqui por designar
os dispositivos denominados por Tardin como macrozoneamento de Áreas de Restrição à Ocupação Urbana (AROU).
34
(TARDIN, 2009, p. 165)
35
(TARDIN, 2009, p. 168)
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pela autora em unidades de conservação ambiental36, áreas de preservação permanente37 e
áreas não edificáveis38. Tal subdivisão não será adotada neste trabalho.

2.2. CONCEITOS
Alguns conceitos são destacados por serem fundamentais à estruturação teórica e ao
desenvolvimento do texto.
Os conceitos de dinâmicas naturais e urbanas fazem parte da estruturação da hipótese
principal. Os fenômenos da urbanização dispersa e fragmentada explicitam as principais
dinâmicas urbanas analisadas neste trabalho. O conceito de tecido urbano define uma
ferramenta para leitura das dinâmicas urbanas. E os conceitos de condomínios
horizontais e loteamentos fechados detalham o principal modo de manifestação
legalmente autorizada da dispersão e fragmentação urbana no recorte de estudo.
As dinâmicas naturais serão conceitualmente definidas e apresentadas sob a abordagem
do conflito existente entre elas e as dinâmicas urbanas.
2.2.1. DINÂMICAS URBANAS: DISPERSÃO E FRAGMENTAÇÃO
Um deslocamento motorizado em direção às franjas de muitas das grandes metrópoles,
bem como ao longo das novas áreas turísticas costeiras brasileiras, coloca o observador
em contato com uma sucessão de cenários característicos da urbanização do início do
século XXI. Extensas áreas muradas ocultando oásis residenciais densamente arborizados,
grandes galpões assentados em imensos movimentos de terra, postos de abastecimento
elevados à categoria de complexas centrais dos mais variados serviços entremeados por
bairros tradicionais, campos e matas. A passagem pelos pontos mais elevados desses
caminhos descortina não só algumas desejadas e raras reminiscências de matas e
bosques, mas também, como contraste, frequentemente revela bairros residenciais
extremamente precários que se estendem até onde a vista alcança, parecendo ignorar o
relevo e a hidrografia que em algum momento lhes deu suporte para o desenvolvimento.
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Abrange as Unidades de Proteção Integral assim definidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, na Lei Federal 9.985/2000
Definidas pela Lei Federal 12.651/2012
38
Definidas por Tardin como “certas porções do território, previamente definidas, que devem permanecer livres de ocupação”. Segundo a autora,
também abrange “cessões obrigatórias de terra para possíveis ocupações urbanas destinadas a espaços livres públicos”. (2009, p. 168).
37
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Pode3se observar também novas relações de escala, nas quais grandes porções do
território são recortadas por elementos de infraestrutura, tais como linhas de transmissão,
reservatórios, barragens e vias férreas, ou vastos trechos urbanos com grande isolamento
em relação ao entorno. A apreensão da escala dessas barreiras e das relações que
estabelecem entre si e com a paisagem não é mais possível ao pedestre e, muitas vezes,
sequer a partir do deslocamento motorizado.
A fragmentação e a dispersão urbana são características comuns a essa sucessão de
paisagens.

Estrada Fernando Nobre, no município de CotiaSP / Residencial Tamboré 1, na divisa dos municípios de Barueri e Santana
de ParnaíbaSP. Grandes elementos de infraestrutura, fragmentos de mata e áreas urbanizadas muradas estruturando a
paisagem da área periurbana da RMSP

DISPERSÃO
A definição do processo de dispersão pode ser referenciada em parte em teóricos norte3
americanos, que abordam questões correlatas desde a década de 1960. Dentre eles,
destacam3se os conceitos pioneiros de leapfrog development39, proposto por Gottman40, e

urban sprawl41, proposto por Harvey e Clark (1965)42.

39
A expressão é uma referência à brincadeira infantil que consiste em pular um obstáculo utilizando este para gerar o impulso do salto.
Analogamente, o processo de urbanização correspondente realiza, para seu crescimento, “saltos” que deixam interstícios não urbanizados como
característica. Schutzer (2012) designa esse processo como “expansão urbana a pequenos saltos com vazios intersticiais”. SCHUTZER, J. G.
Dispersão Urbana e Apropriação do Relevo na Macrometrópole de São Paulo. Tese de Doutorado. São Paulo: Departamento de Geografia FFLCH,
2012, p.99.
40
GOTTMANN, Jean. Megalopolis. The urbanized northestern seabord of the United States. New York: The Twentieth Century Fund, 1961.
41
A expressão “sprawl” poderia ser traduzida para o português como “espraiamento”. Os autores o definem como um processo gerador de
empreendimentos residenciais com densidade continuamente baixa na franja de uma área metropolitana. De acordo com Secchi (2009, p. 45), a
literatura anglo saxônica usa o termo sprawl (referindoOse ao espraiamento urbano de baixa densidade que envolve a área central de cidades
concentradas e verticalizadas) desde metade do séc XIX. Segundo Franz, Maier e Schröck (2006), o termo “sprawl” foi utilizado pela primeira vez
no contexto do planejamento urbano em 1937 por Earle Drape, do Tennessee Valley Authority, durante uma conferência nacional de
planejadores. Já o termo ‘urban sprawl´ foi inicialmente usado no parágrafo de abertura de um artigo pelo sociólogo William Whyte na revista
Fortune em 1958. Desde então os planejadores usam o termo para designar um processo de urbanização que gera indesejados efeitos sociais.
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Subúrbios de Philadelphia – EUA / Loteamento Riverside, nos arredores de Chicago – EUA. Áreas ilustram padrão suburbano
de desenvolvimento norteamericano por meio do urban sprawl

Ao realizarem uma revisão bibliográfica das diversas definições de urbanização dispersa,
Franz, Maier e Schröck43 subdividem suas características em cinco grupos:
•

Relacionadas aos atributos de densidade das áreas urbanizadas, considerando a
baixa densidade dos núcleos urbanizados, a densidade em queda e a
decomposição das cidades em função da dispersão;

•

Relacionadas à desconcentração das funções urbanas combinadas à expansão
espacial de usos urbanos em áreas rurais;

•

Relacionadas aos atributos de forma e estrutura de um conjunto de núcleos
urbanizados, entendendo3a como um processo de construção da forma urbana que
transforma uma estrutura compacta e monocêntrica em uma descontínua,
policêntrica e formada por um conjunto de núcleos urbanos dispersos.

•

Relacionadas aos efeitos socialmente relevantes do uso do solo, tais como
aumento do tráfego, perda de solos férteis, etc.

•

Relacionadas ao planejamento normativo e percepções de ordenamentos, de modo
que um empreendimento que funcione de forma contrária aos objetivos de
planejamento seja identificado como dispersão.

Complementando esse panorama, os autores mencionam que existem pesquisadores que
entendem a urbanização dispersa como processo e não como uma condição estática. Tal

SECCHI, B. A cidade do século XXI. São Paulo: Perspectiva, 2009. FRANZ, G.; MAIER, G.; SCHRÖCK, P. Urban sprawl: how useful is this concept?,
Viena, 2006.
42
HARVEY, R. O.; CLARK, W. A. V. The Nature and economics of Urban Sprawl. Land Economics. N.41. 1965, p. 1O9.
43
(FRANZ, MAIER e SCHRÖCK, 2006, p. 3O4)
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situação também é estudada e questionada por Reis Filho44. Nesse sentido, essa seria
considerada um grau de urbanização e não uma forma específica, sendo possível
estabelecer uma escala que iria do empreendimento compacto ao disperso. Sendo assim, a
urbanização

dispersa

não

seria

mensurável,

pois

não

seria

possível

definir

quantitativamente o limiar que distinguisse as áreas dispersas das não dispersas45.
Tal abordagem permitiria inferir que necessariamente as peças urbanizadas dispersas
tenderiam a se conectar, configurando futuramente parte de cidades compactas ou novas
cidades, o que não representa uma certeza. Limonad (2007) também questiona essa
situação, colocando3a em termos da existência de novas formas de urbanização
caracterizadas pela dispersão ou apenas pela variação de formas de expansão urbana que,
ao longo do tempo, resultarão em malhas densas e compactas similares às existentes.
Entende3se aqui que a incerteza sobre a futura conexão das peças urbanizadas dispersas
em relação à cidade compacta ou aos núcleos urbanizados adjacentes46 caracteriza a
dispersão como uma forma distinta de urbanização.
Com base em um abrangente estudo publicado em 2006, Reis Filho estabeleceu a
definição de urbanização dispersa mais frequentemente empregada por pesquisadores
brasileiros desse fenômeno. Nela, o autor considera que o processo de urbanização nas
áreas metropolitanas no último quartel do século XX e na primeira década do XXI
caracteriza3se tanto pela dispersão como pela difusão.
Com base nos conceitos de difusão urbana propostos por teóricos como Indovina47,
Secchi48 e Font49, Reis Filho considera a existência de uma difusão dos modos de vida
urbanos pelo território em áreas anteriormente caracterizadas pelos modos de vida
rurais50.
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(REIS FILHO, 2006, p. 52)
(FRANZ, MAIER e SCHRÖCK, 2006, p. 14)
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Segundo REIS FILHO “[...] porcentagens crescentes das novas áreas de desenvolvimento urbano, que se destinam às indústrias, às classes de
renda média e alta, aos bairros populares e aos centros comerciais e de serviços, são implantadas de modo disperso e assim permanecerão”
(2006, p.76).
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INDOVINA, Francesco. La cittá difusa. Veneza: Daest, 1990.
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SECCHI, Bernardo. Resoconto di uma ricerca. Milão: Urbanística, n.103, p.25O30, fev. 1995.
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FONT, Antonio & INDOVINA, Francesco & PORTAS, Nuno. L’esplosione dela citá. Bolonha: Editrice Compositori, 2005.
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(REIS FILHO, 2006, p. 50O51).
45

36

Tal fenômeno ocorre concomitantemente à dispersão urbana, definida pelo autor como
sendo a tendência “à distribuição de pontos urbanizados sobre a totalidade dos territórios
atingidos pelo processo, em meio a áreas tipicamente rurais, em direção a uma relativa
homogeneização desses territórios” e caracterizada por descontinuidades das partes
edificadas no território e, entre estas, por extensos trechos não edificados, com
características rurais51.
Buscando sintetizar e ao mesmo tempo complementar os conceitos apresentados, define3
se aqui o processo de urbanização dispersa como sendo a criação de descontinuidades das
partes edificadas no território em áreas originalmente rurais ou naturais52, mantendo
interstícios em relação aos núcleos de urbanização contínuos adjacentes e decorrentes da
difusão do modo de vida urbano, de forma interconectada funcionalmente.

Dispersão e fragmentação de áreas urbanizadas no município de Cotia – SP

Sua manifestação pode ocorrer em duas escalas distintas.
A primeira delas abrange toda uma região metropolitana, e Campinas é o exemplo único
no país. Nela, observa3se uma dispersão física e funcional, que chega ao ponto de as
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(REIS FILHO, 2006, p. 51).
A dispersão urbana também é um fato bastante comum ao longo de áreas litorâneas de caráter turístico em regiões entrecortadas por
montanhas e serras em virtude das próprias interfaces do processo de urbanização com os suportes naturais. PodeOse citar como exemplo as
cidades de São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba no Litoral Norte paulista.
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atividades de moradia, estudo, trabalho e compras ocorrerem em cidades distintas, porém
interconectadas53.

Vista da Região Metropolitana de Campinas em direção à Região Metropolitana de São Paulo. Foto: Silvio Soares Macedo
2014. Vista de loteamento fechado Alphaville Jacuhy no município de Serra – ES. Foto: Silvio Soares Macedo, 2013 DSC
9047

A outra possui características similares à primeira, porém é composta por vetores de
expansão urbana ou organiza3se em menor escala em torno de algumas cidades médias.
Pode ser exemplificada pelo conjunto de cidades na porção norte da Região
Metropolitana de Porto Alegre, pelas áreas urbanizadas dispersas no entorno de São
Carlos3SP54, pelo vetor norte da Grande Vitória e pelo vetor oeste da RMSP, objeto deste
trabalho.
Em ambos os casos, esses processos surgem no Brasil como resultado sobretudo do
aumento da riqueza de certas regiões, atrelado ao espraiamento da rede viária e à
recorrente expansão e difusão do uso do veículo automotor.
FRAGMENTAÇÃO
Comparativamente à dispersão, o conceito de fragmentação de áreas urbanizadas é
menos abordado.
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Cf. MITICA, H. Urbanização em Campinas: mudanças no tecido urbano no entorno da Rodovia Dom Pedro I. Tese de doutorado. São Paulo:
FAUUSP, 2008.
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Cf. DONOSO, V. G. A paisagem e os sistemas de espaços livres na urbanização contemporânea do interior paulista: estudo de caso da área
entre São Carlos, Araraquara e Ribeirão Preto. São Paulo: FAUUSP, 2011.
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Salgueiro55 apresenta, ainda que de modo implícito, uma definição de fragmentação
urbana ao considerar como característica da cidade fragmentada “[...] a existência de
enclaves, o caráter pontual de implantações que introduzem uma diferença brusca em
relação ao tecido que as cerca, seja de um centro comercial numa periferia rural ou um
condomínio de luxo no meio de um bairro popular [...]” (p. 41). Para a autora, portanto, a
existência de contrastes nos tecidos urbanos é o caracterizador mais importante da
fragmentação.
Essa característica é de fato recorrente nesse processo, mas será acrescida de outra,
referente à criação de interstícios não urbanizados, aqui entendida como elemento
igualmente recorrente.
Além disso, a existência de tecidos contíguos mas justapostos ou aglutinados, com
características morfológicas e sociais semelhantes, mas que não necessariamente
estabelecem articulações entre si, é também uma importante característica desse processo
a ser considerada para sua definição.
Langenbuch também aborda esse conceito ao realizar seu trabalho pioneiro de análise da
RMSP, mas no entanto, não se refere a esse processo como tal. A respeito da
caracterização das áreas urbanizadas fragmentadas, ao enumerar os fatos de natureza
geográfica que caracterizam a metrópole, o autor considera que:
Os limites externos das metrópoles são extremamente imprecisos. A própria área de
edificação contínua apresenta em geral um contorno demasiadamente irregular, pleno
de reentrâncias e saliências, complicadas ainda por loteamentos, quer por ora não
ocupados, quer em fase inicial de ocupação. Mas, em razão da multiplicidade de
processos através dos quais se deu a expansão metropolitana [...], a área de edificação
contínua se vê comumente circundada por uma constelação de pequenos e grandes
fragmentos de área edificadas. Muitos deles podem, sem receio, ser encarados como
porções de metrópole, por se terem originado em razão da expansão deste – não
passando de desdobramento de sua área edificada – e por suas estreitas vinculações
funcionais.56

O autor complementa sua caracterização com a descrição dos arredores não urbanizados
da metrópole, que, segundo ele, “se veem comumente estruturados de modo muito
acentuado pela metrópole para a metrópole, diferindo por conseguinte de áreas rurais
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SALGUEIRO, Teresa Barata. Cidade pósOmoderna: espaço fragmentado. Território, Rio de Janeiro, Ano III, n.º 4, p.39O54, janOjun 1998.
(LANGENBUCH, 1971, p. 1O2)
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mais afastadas. Destarte, aqueles integram funcionalmente o organismo metropolitano.
Em certo sentido, fazem parte da metrópole”57.
Embora descritas no início da década de 1970, tais caracterizações mostram3se ainda
pertinentes para descrever parcialmente os processos morfológicos e funcionais de
fragmentação da metrópole paulistana.
Langenbuch exemplifica tal situação ao descrever o surgimento de um extenso “cinturão
de loteamentos residenciais suburbanos” que, segundo ele, constituía uma característica
marcante do processo de urbanização paulistano do período 191531940. De acordo com o
autor, o mapa da Sara3Brasil de 1930, mostrava a escassez de ocupação da maior parte
dos loteamentos, que apresentavam em geral não mais de uma ou duas dezenas de
casas.58

Mapa Sara Brasil do município de São Paulo em 1930. Planta da região do Brás e sua interface com a várzea do Rio Tietê,
cujo curso ainda não tinha sido retificado, por meio de loteamentos fragmentados. Fonte CESAD

A respeito desse processo, o autor realiza uma crítica à forma como este se deu:
Poder3se3ia argumentar a favor desses loteamentos suburbanos que eles preparavam o
caminho para a futura expansão paulistana. Na realidade nem a tal destino os mesmos
se prestaram adequadamente. Sendo criados, arruados e loteados ao sabor dos
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(LANGENBUCH, 1971, p. 2)
(LANGENBUCH, 1971, p. 136)

40

interesses dos capitalistas interessados, sem se inscreverem em nenhum plano
conjunto, viriam a causar sérios problemas urbanos futuros.59

Como observa Campos60, esse processo ocorreu muito mais em função da ação
especulativa de iniciativas particulares do que de políticas públicas, sendo que coube ao
Poder Público posteriormente conectar as áreas urbanizadas implantadas de forma difusa,
dificultando a implantação e gerência de serviços de infraestrutura.
A fragmentação do processo de urbanização no Brasil não é, em si, algo recente. Partes
significativas da história urbana de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro ocorreram
desse modo, quando o perímetro dessas cidades ultrapassou seus núcleos iniciais. Santos
menciona que o processo de expansão das cidades com base na manutenção de vazios
urbanos não é fenômeno novo, tendo sido apontado por Caio Prado Jr. desde a década de
193061.

Evolução da área urbanizada da RMSP de 1905 a 1997 Fonte: MEYER, 2004, p.43
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(CAMPOS, 2008, p. 70)
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Tendo por base as diversas abordagens anteriormente expostas, será aqui entendida como
urbanização fragmentada a geração de interstícios ou contrastes na malha urbana,
resultantes da não ocupação por áreas edificadas de determinados trechos por um certo
período de tempo, guardando dependência em relação ao processo de urbanização que os
originou.
AS DIFERENÇAS E A ABORDAGEM CONJUNTA
O que difere a dispersão em curso em 2015 da fragmentação anterior e presente é não só
o tipo de urbanização produzida, como também seu modo de estruturação, que passa a
ocorrer sob a influência de mecanismos legais, e não mais exclusivamente em função dos
interesses de especulação da terra, embora em muitos casos o papel da legislação seja de
pouca relevância se comparado aos interesses políticos e econômicos envolvidos.
Outra diferença é o fato de o processo de urbanização dispersa contemporânea resultar na
criação de espaços livres que possivelmente não serão conectados à cidade compacta,
pois não existe necessidade nem demanda para tal.
Além disso, as possibilidades futuras ou imediatas de costura dos elementos dispersos não
fazem parte do léxico dos seus empreendedores. O principal objetivo destes é a criação de
novas localizações, que necessitam apenas estar conectadas pelos principais eixos
rodoviários, podendo estar ora em meio ao campo e bosques, ora junto a limites e bordas
urbanas, e assim por diante.
No recorte em questão e em diversas regiões metropolitanas brasileiras, os dois
fenômenos ocorrem de forma simultânea e complementar, tanto enquanto processo como
também com relação ao resultado morfológico. Um núcleo urbano disperso pode se
expandir de modo fragmentado e, eventualmente, conectar3se a outros núcleos
adjacentes ou mesmo à mancha metropolitana conurbada. Por essa razão, estes acabam
muitas vezes por se sobrepor.
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Além disso, os espaços livres significativos resultantes de ambos possuem características
e importância que se complementam para a escala de abordagem aqui empregada e para
compreensão do objeto deste estudo.

Loteamentos em Itapevi  SP / Loteamento próximo a Aldeia da Serra, em Santana de Parnaíba – SP. Exemplos de
fragmentação e dispersão de áreas urbanizadas que por vezes se sobrepõem. Fotos: Leonardo Loyolla, 2013

Por esses motivos, apesar de se referirem a processos de urbanização distintos, os termos
dispersão e fragmentação serão utilizados de forma conjunta, em uma única expressão,
como o fazem Queiroga et. al62 e Santos Junior63 em seus estudos sobre a Região
Metropolitana de Campinas. De acordo com Santos Junior, a urbanização dispersa e
fragmentada pode ser caracterizada como uma dinâmica que:
[...] aprofunda a segregação espacial das funções urbanas, com o surgimento de novas
centralidades identificadas com as atividades da economia e das redes globalizadas,
com a proliferação nas periferias de condomínios empresariais e industriais, de
condomínios residenciais fechados de alto padrão aos quais se soma a expansão de
extensas áreas habitacionais, favelas, e demais tipos de habitação precárias e sem
infraestrutura urbana e serviços adequados.

CAUSAS E PROCESSOS
O processo de urbanização dispersa e fragmentada frequentemente é motivado pela
superação de barreiras que historicamente restringiram em algum momento o processo de
urbanização64. Em função disso, frequentemente deixa interstícios, que podem ser fruto
das inerentes interfaces com os recursos naturais.
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Tal relação é exemplificada por Peres e Polidori65, quando estes consideram “a
fragmentação da forma urbana como intrínseca ao fenômeno urbano, decorrente da
auto3organização morfológica do sistema urbano à escala das bacias hidrográficas”66.

Mapa SaraBrasil mostrando o município de São Paulo em 1930. Nele se pode perceber a fragmentação das áreas
urbanizadas entre sua região central e norte, interrompida na várzea do Rio Tietê. Fonte: CESAD

O desenvolvimento de dinâmicas econômicas que têm origem no período pós3Segunda
Guerra Mundial também exerce importante influência no processo de dispersão e
fragmentação. A partir da década de 1970, observa3se a reestruturação produtiva de
grandes cidades em diversas partes do mundo.
Pressionadas pelos problemas de mobilidade dos grandes centros e livres das restrições
tecnológicas que as obrigavam a manterem3se contíguas a estes, as empresas passam a
encontrar vantagens produtivas em afastar3se da cidade compacta, buscando se
localizarem próximas aos grandes eixos que se conectam a essa. Os grupos sociais
relacionados a essas atividades produtivas buscam acompanhar essa relocação67,
originando aglomerações urbanas próximas às bacias de emprego, de forma legal ou não.
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PERES, O. M.; POLIDORI, M. C. Especulando sobre a fragmentação da forma urbana: dinâmicas do crescimento e ecologia urbana. Proceedings
of the 54th World Congress of International Federation for Housing an Planning. Porto Alegre: [s.n.]. 2010.
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(PERES e POLIDORI, 2010, p. 9).
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“Com a hegemonia da produção flexível, do Estado neoliberal e desregulamentação das relações de trabalho, são agora os trabalhadores que
perseguem o capital, que se desloca mais agilmente (…)” (LIMONAD, 2007, p. 37)
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Evolução histórica das áreas industriais na RMSP entre 1930 e 1997. Podese observar um gradual processo de
espraiamento a partir da cidade de São Paulo em direção às bordas, por meio dos principais eixos de mobilidade e de
migração parcial de algumas dessas áreas, atingindo outros municípios. Fonte: Meyer, 2004, p. 166167

Tal processo faz com que a tradicional divisão das cidades brasileiras em boa parte do
século XX, caracterizadas por núcleos de bairros de maior renda nas áreas mais centrais,
bairros pobres nas periferias e a existência de indústrias no intervalo desses dois, passe a
novas formas de organização nas quais essa lógica espacial não mais se coloque de modo
tão claro68.
A dispersão física das áreas industriais ocorre por diversos fatores, muitos deles
apontados por Reis Filho (2006), dentre os quais se podem destacar:
•

A necessidade de terrenos de maior porte para a ampliação das plantas industriais,
resultantes de novas demandas técnicas

•

A busca por áreas de alta acessibilidade a portos, grandes áreas industriais,
aeroportos e cidades de porte dotadas de infraestrutura

•

O aumento dos congestionamentos e os sucessivos incrementos das restrições à
circulação de caminhões de maior porte (no caso específico do município de São

68

(LIMONAD, 2007)
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Paulo), que dificultam tanto a entrada de matéria prima e insumos, quanto o
escoamento da produção. Com isso, tornam3se cada vez mais frequentes a
implantação de grandes centros de logística nos arredores das grandes cidades
com o objetivo de capilarizar o escoamento da produção por meio do emprego de
veículos de menor porte, mais compatíveis com a distribuição de mercadorias em
áreas urbanas bastante adensadas.
•

O aumento do custo da terra em áreas cuja urbanização se adensou no entorno
das indústrias;

•

A possibilidade de obtenção de lucro com a venda de terrenos em áreas cujo
processo de urbanização do entorno as tornou valorizadas, tornando atraente a
compra de terrenos e instalação das indústrias com menores custos em locais
externos à mancha urbanizada compacta;

•

A informatização do processo de gestão das empresas, que permite o
distanciamento físico das unidades industriais e empresariais sem prejuízos ao
processo produtivo;

•

A utilização de incentivos fiscais como estratégia de diversos municípios
brasileiros para atrair a instalação de indústrias e os consequentes aumentos de
arrecadação resultantes desse processo;

•

A possibilidade de encontrar mão de obra qualificada e infraestrutura para as
atividades industriais em locais diversos.

Além desta reestruturação, outros fatores contribuíram para a intensificação do processo
de urbanização dispersa nas cidades brasileiras.
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Dentre eles pode3se citar a maior mobilidade viabilizada pela criação de uma rede de
rodovias de melhor qualidade e pela aquisição do primeiro ou segundo automóvel pelas
classes de média e alta renda a partir da segunda metade da década de 195069, o que
resulta em um aumento expressivo da frota automotiva nacional70.

Evolução da malha viária da RMSP entre os anos de 1860 e 1980. Fonte: Meyer, 2004, p. 3840. Destacase no último
mapa, correspondente ao período entre 19501980, a abertura de uma série de novas rodovias

Contribuiu também a alta dos preços dos imóveis na cidade compacta, o que motivou a
busca de novos lugares para moradia com valores de aquisição mais baixo, mas que
fossem conectados a vias que permitam acesso rápido a esta. Essa possibilidade de

69
Um dos alicerces do modelo desenvolvimentista brasileiro desse período é o incentivo à produção de automóveis, e resultaria na implantação
das primeiras fábricas de veículos no país, sendo pioneira a instalação da RomiOIsetta em 1956
70
A título de exemplo, a análise dos dados da Associação Nacional de Veículos Automotores (ANFAVEA) sobre a produção de veículos
automotores no Brasil mostra que, entre os anos de 1957 (início da série histórica) e 1960, a quantidade produzida cresceu aproximadamente
335%, subindo de 30.542 para 133.041. Disponível em: http://www.anfavea.com.br/tabelas.html. Acesso em 12.01.2015
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obtenção de terras a preços inferiores permitiu ofertar terrenos com áreas maiores que
aquelas encontradas na cidade compacta e que fossem ao encontro do consolidado
imaginário da casa isolada com grandes quintais em meio à natureza. A respeito desse
processo na RMSP, Langenbuch afirmava já em 1971 que:
[...] uma parcela não desprezível, se bem que minoritária, da classe média e mesmo da
abastada procura o exterior da cidade para o estabelecimento da sua morada. Trata3se,
sobretudo, de alguns grupos estrangeiros, apreciadores do ambiente campestre da zona
suburbana, que ainda lhes oferece terrenos maiores por um preço acessível,
possibilitando a construção de casa em meio a jardins.71

Também exerce papel importante a busca por locais de segunda residência nos arredores
das regiões metropolitanas. Tal processo, de certo modo, consolida uma tradição das
elites no período imperial do Brasil, quando estas procuravam áreas balneárias ou termais
para passar o período de veraneio ou inverno.
Essa busca pela segunda residência caracterizaria aquele que seria um primeiro
espraiamento da urbanização de metrópoles brasileiras. A esse respeito, Langenbuch
mostra que já na década de 1950 ocorre um processo de ocupação de diversas áreas
periurbanas devido aos usos recreativos, com um modelo baseado em chácaras
resultantes de um ciclo de especulação imobiliária.
Posteriormente, diversos destes empreendimentos passam a ser utilizados, de um modo
amplo ou restrito, como bairros residenciais convencionais, mantendo3se isolados ou não.
Tal forma de urbanização é considerada pelo autor como sendo prejudicial, uma vez que
favorecia a fragmentação devido à ociosidade de boa parte dos terrenos adquiridos.
O autor menciona um segundo ciclo derivado de finalidades recreativas na década
seguinte, quando passa a ser valorizada a compra de títulos de clubes de campo nos
arredores de São Paulo, situação de ocupação considerada por ele como sendo menos
prejudicial. Em alguns casos, associavam3se os loteamentos de chácaras com os clubes de
campo.
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São Fernando Golf Club em Cotia – SP / Clube dos comerciários, no bairro Jardim da Barragem em Cotia – SP. Espacos
livres recreativos privados como esses fizeram parte da estruturação de áreas periurbanas da RMSP e participam da
estruturação contemporânea desses locais, agora inseridas em outros contextos de entorno, mais urbanizados.

Desse modo, observa3se no período entre as décadas de 1950 e 1960 em São Paulo, uma
espécie de “espraiamento da segunda residência e do lazer” que contribuiria para a
expansão das áreas futuramente metropolitanas de forma fragmentada e dispersa.
O conjunto dos fatores anteriormente citados teve como resultado o fato de, a partir da
década de 1970, os bairros que abrigavam as elites passarem a ocupar também regiões
periféricas72 por meio de modelos inspirados nos padrões suburbanos de países mais ricos,
naquilo que é definido pela autora como “nova suburbanização”. Carvalho73 sintetiza esse
processo ao afirmar que:
O trabalho distante da moradia, o lazer usufruído de forma pontual pela cidade, a vida
urbana fragmentada em momentos distintos e com personagens diversos, pode ser
visto como uma constante na vida da população pobre habitante dos arredores da
cidade. Este processo torna3se comum também à população de classe média e alta, na
sua busca por melhores condições de vida, paradoxalmente também nos arredores
urbanos. Assim, o trabalho e lazer institucionalizados nas centralidades urbanas, a
moradia e o lazer em família nas periferias, tornam3se uma forma de compreender o
cotidiano das pessoas no início do século XXI.74
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CARACTERÍSTICAS
Definindo novos limites
Peres e Polidori (2010) afirmam que o desenvolvimento da urbanização dispersa e
fragmentada se desenvolve por sucessivas compactações 3 quando os tecidos urbanizados
atingem uma barreira significativa, tal como cursos d’água de maiores dimensões ou
áreas com relevo muito acidentado – e expansões por espalhamento – quando, por
necessidades diversas, esses obstáculos são ultrapassados e descortinam3se novas áreas
com menores restrições à urbanização, até ser encontrado um novo obstáculo.
A partir do momento no qual as restrições ao crescimento são vencidas, o processo de
expansão se dá por diferentes modos, dependendo da renda e da mobilidade da
população. Quando empreendido pelas populações de maior poder aquisitivo, ocorre em
geral nos sítios mais convenientes à urbanização, tais como áreas de menor declividade e
não inundáveis. São deixados sem ocupação os espaços que, a princípio, são de menor
interesse ou que apresentam restrições ambientais75. Muitas vezes tais espaços são
apropriados de forma irregular pelas populações de menor renda, embora em
determinados casos, quando ocorre a saturação e ainda há interesse econômico, esses
espaços também possam ser objeto de interesse das populações com maiores rendas76.
Essa ocupação também ocorre frequentemente em áreas anteriormente rurais, sendo
geralmente direcionada em função da conveniência dos investidores de grandes capitais
responsáveis por novos empreendimentos urbanos. Nessas áreas, originam3se trechos
urbanos nos quais a consolidada classificação cidade3campo, expressada por termos
como “perímetro urbano”, perde seu contexto77.
Desse processo, surgem tipos de convivência inimagináveis até a década de 1940 no país,
tais como centros empresariais ou grandes empreendimentos habitacionais situados em
meio às áreas rurais, lado a lado a pastos, bosques ou plantações de cana. Desse modo, a
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urbanização dispersa e fragmentada caracteriza3se pela criação de espaços nos quais os
limites entre o rural e urbano diversas vezes não são mais perceptíveis. As relações de
produção que anteriormente tinham caráter urbano, passam a ocorrer em áreas com
características rurais78. A esse respeito, Schutzer (2012) considera que “o espaço que vem
surgindo, se não mais o é especificamente rural, também, ainda, não vem a ser
especificamente urbano, na acepção da dicotomia comumente utilizada entre o urbano e
o rural, cidade e campo”79.

Área de chácaras e atividades rurais em Itapecerica da Serra – SP/ Espaço livre adjacente ao Residencial Belas Artes,
município de Jandira – SP. Exemplos da mistura dos modos de vida urbano com algumas características rurais, que
frequentemente ocorrem na paisagem de áreas urbanizadas dispersas e fragmentadas

O processo de expansão dos perímetros urbanos das cidades brasileiras muitas vezes não
é baseado em estudos prévios e detalhados sobre demandas e capacidade de suporte
desses novos limites, criando condições ainda mais propícias para esse processo, na
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Essa nova condição é evidenciada pela criação pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010 de uma gama com sete
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comunicação.
• Aglomerado rural de extensão urbana O Localidade que tem as características definidoras de Aglomerado Rural e está localizada a menos
de 1 Km de distância da área urbana de uma Cidade ou Vila. Constitui simples extensão da área urbana legalmente definida.
• Aglomerado rural isolado O Localidade que tem as características definidoras de Aglomerado Rural e está localizada a uma distância igual
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• Núcleo O Localidade que tem a característica definidora de Aglomerado Rural Isolado e possui caráter privado ou empresarial, estando
vinculado a um único proprietário do solo (empresas agrícolas, indústrias, usinas, etc.).
• Lugarejo O Localidade sem caráter privado ou empresarial que possui característica definidora de Aglomerado Rural Isolado e não dispõe, no
todo ou em parte, dos serviços ou equipamentos enunciados para povoado.
• Propriedade Rural O Todo lugar em que se encontre a sede de propriedade rural, excluídas as já classificadas como Núcleo.
Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/manual_nocoes/elementos_representacao.html. Acesso em 04.02.2015.
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medida em que convertem áreas rurais em áreas passíveis de urbanização. Tal processo
decorre muitas vezes de acordos estabelecidos de forma ilegal entre Poder Público e
iniciativa privada. Nesse sentido, Santoro80 considera que:
Para viabilizar mudanças no espaço urbano, coincidem as estratégias do mercado
imobiliário para o crescimento em extensão urbana, colaborando para uma estrutura
difusa de cidade; uma baixa resistência na mudança de uso rural para urbano que vê
nos usos urbanos maior rentabilidade; e ambos parecem estar acompanhados por uma
forte permissividade do planejamento das cidades sobre as possibilidades de expansão
urbana, desassociada muitas vezes com o crescimento demográfico. Esta combinação
sugere que o destino de crescimento de nossas cidades seja crescer em extensão através
da abertura de loteamentos em áreas de transição rural3urbana, sejam elas conurbadas
com o tecido urbano (periféricas) ou desconectadas e suburbanas.

Mesmo que alguns espaços livres resultantes dessa ocupação dispersa e fragmentada
sejam incorporados por uma posterior conurbação com a cidade compacta adjacente,
vários deles permanecerão sem destinação específica por tempo indeterminado81.
Embora esse tipo de urbanização seja empreendido por pequenas parcelas da população,
suas implicações são de grande abrangência para a sociedade82, pois a estruturação dessas
áreas baseia3se em uma lógica extensiva e envolve a criação de amplas estruturas de
apoio. A migração de uma parte das elites para as franjas urbanas traz à tona a
coexistência dos padrões periféricos e suburbanos83.
Schutzer, no entanto, considera que esses processos não se resumem a uma simples
relocação da população que estaria na cidade compacta para áreas mais dispersas pelo
território. Para o autor, isso frequentemente “corresponde a uma relocalização
populacional com crescimento, e não uma simples relocalização com aspectos de
equalização das demandas e dos impactos”84.
A vida em áreas dispersas e fragmentadas
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SANTORO, P. F. Planejar a expansão urbana O dilemas e perspectivas. Tese de doutorado. São Paulo: FAUUSP, 2012, p.137.
(CAMPOS, 2008).
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OJIMA, R. Análise comparativa da dispersão urbana nas aglomerações urbanas brasileiras: elementos teóricos e metodológicos para o
planejamento urbano e ambiental. Tese de Doutorado. Campinas: UNICAMP, 2007.
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De acordo com Soto, tanto a periferia como o subúrbio podem ser entendidos como áreas circundantes e subordinadas a um centro. No
conceito de periferia, no entanto, observaOse sempre uma condição de marginalidade e um teor pejorativo, não presentes frequentemente na
ideia de subúrbio, mais associada historicamente a bairros de elite. SOTO, W. H. G. Subúrbio, periferia e vida cotidiana. Estudos Sociedade e
Agricultura, Rio de Janeiro, v. 16, p. 109O131, abril 2008.
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(SCHUTZER, 2012, p. 114)
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Reis Filho (2006) subdivide a urbanização dispersa em três tipos, classificando3a
conforme os usos a ela associados: a industrial, a residencial e aquela relacionada ao
comércio e serviços. Esses três tipos guardam relações intrínsecas, sendo que a instalação
de áreas industriais frequentemente atrai para seu entorno áreas de moradia (de forma
regular ou não), que por sua vez demandam uma respectiva infraestrutura de apoio.
Devido à sobreposição e interdependência observada entre esses tipos, eles serão aqui
abordados de forma conjunta.

Centro Comercial Alphaville com áreas residenciais do empreendimento ao fundo./ Áreas residenciais, industriais e terciárias
no eixo da Rodovia Raposo Tavares no município de Cotia – SP. Padrões de uso diversos configurando agrupamentos
distintos porém interdependentes e por vezes contíguos são característicos da urbanização dispersa e fragmentada

O processo de urbanização dispersa e fragmentada estabelece novas dinâmicas, tais como
o maior grau de dependência ao uso do automóvel. Estabelece3se uma nova relação
espaço3tempo, na qual a distância adquire papel menos importante que o tempo
despendido nos deslocamentos e a velocidade torna3se menos importante que a fluidez
do tráfego85.
As estradas desempenham papel muito importante no cotidiano dos moradores de áreas
de urbanização desse tipo. Seja em um jipe importado com seu único ocupante, no
ônibus fretado ou em um ônibus de linha abarrotado de passageiros, passa3se um tempo
considerável nas estradas ou, ao menos, tem3se um contato diário com elas. A marcação
dos quilômetros de uma rodovia se tornam importantes referências espaciais, como
acontece em vias como a Raposo Tavares, na RMSP. Ironicamente, o mote da
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(PANERAI, 2006, p. 22)
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proximidade temporal em relação às comodidades da cidade compacta é vítima do
gradativo aumento das populações que dependem diariamente dessa lógica de
deslocamento.
Como consequência dessa popularização da mobilidade sobre pneus, difundem3se núcleos
urbanizados de apoio às áreas de moradia dispersas, com infraestrutura de comércio,
serviços e lazer. Surgem shopping centers e torres de escritórios ao longo de estradas;
campos de golfe lado a lado com indústrias; centros de logística ao lado de pastagens. O
nível de complexidade dessas estruturas tem aumentado na medida em que o
deslocamento para as metrópoles se torna crescentemente desvantajoso. Como resultado
desse processo, tem3se a criação de paisagens genéricas e sem grandes atrativos,
sobretudo ao longo dos principais eixos viários.

Centrais de comércio e serviços associadas a postos de abastecimento na Rodovia Raposo Tavares, no município de Cotia
SP. Distribuídos em vários pontos da via, esses equipamentos acabam por constituir uma rede dispersa ao longo desse eixo
viário, servindo como áreas de apoio aos loteamentos fechados e condomínios horizontais do entorno, sobretudo o
empreendimento Granja Viana.
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Shopping Granja Viana, na rodovia Raposo Tavares, município de Cotia – SP

Outra
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importante
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residenciais para altas e médias rendas legalmente autorizados nesses locais é a utilização
de dispositivos para fechamentos. Suas áreas são frequentemente organizadas por meio
de loteamentos fechados e condomínios horizontais, cuja análise mais detalhada será
feita mais adiante.
A concepção desses trechos urbanos parte do princípio de isolamento, reforçando sua
autonomia em relação ao entorno. Neles, frequentemente a iniciativa privada custeia todo
um sistema de suporte às áreas de moradia, destinado àqueles que consigam pagar por
essas amenidades. Um dos principais resultados desse processo é o aumento das vivências
coletivas cotidianas em espaços de propriedade privada.
Cria3se uma infraestrutura de apoio a tal tipo de vida, tanto comercial como educacional
e recreativa. É muito comum encontrar dentro dos loteamentos e condomínios uma série
de equipamentos de uso exclusivo, tais como parques, praças, pequenos centros
comerciais e clubes recreativos.

Residencial Tamboré 5 e Condomínio The Penthouses Tamboré  Município de Santana de Parnaíba. A criação de
sofisticados complexos de lazer intramuros é uma característica recorrente desses empreendimentos
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Outra consequência é o fato de cada vez mais frequentemente os empreendimentos
voltados para o público de alta renda serem separados de loteamentos precários pela
linha tênue representada pelos muros e grades.

Condomínios próximos ao Bairro Jardim Helena  Cotia –SP. / Anúncio de condomínio horizontal no bairro de Jardim Rio
Branco, município de Cotia – SP. Os contrastes promovidos pela implantação de empreendimentos de rendas mais altas em
áreas periféricas tornase um elemento cada vez mais recorrente da paisagem de regiões metropolitanas brasileiras

Outros formas de usos
Além dos empreendimentos para moradia, outros relacionados a usos esporádicos ou de
menor permanência fazem parte da paisagem e do dia a dia das áreas urbanas dispersas e
fragmentadas..
A partir do entendimento do rural “como o território construído a partir do uso e da
apropriação dos recursos naturais, onde se originam processos produtivos, culturais,
sociais e políticos”86, Schutzer enumera uma gama de atividades que fazem parte das
novas formas de apropriação das áreas rurais:
[...] a dimensão do rural hoje compreende uma diversidade de setores econômicos
independentes e que envolve também outras dimensões não3econômicas que
estabelecem relações funcionais com o urbano. Além da agropecuária e as diversas
formas de extrativismo, o mundo rural abriga hoje funções que envolvem o consumo
virtual de paisagens que se dá por meio do lazer, turismo e funções residenciais fixas
ou de finais de semana.87
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Campos e Krahl (2006) apud (SCHUTZER, 2012, p. 115)
(SCHUTZER, 2012, p. 115)
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Pesqueiros e restaurantes de beira de estrada são equipamentos que fazem parte desse
contexto, sendo elementos recorrentes ao longo das estradas vicinais de áreas
periurbanas. Estudo desenvolvido por Cabianca e Drecker88 a partir de um levantamento
de 30 pesqueiros na RMSP aponta um papel significativo desempenhado por esses
equipamentos como atividade recreativa e turística nessa região, representando uma
diversificação importante em sua economia.

Chácara em Itapecerica da Serra  SP (à esquerda) e anúncio de pesqueiro na Estrada Ecoturística do Suru, no município de
Santana de Parnaíba – SP (à direita). Duas tipologias de ocupação recorrentes na paisagem periurbana da RMSP.

Como apontado anteriormente, as chácaras e segunda residência também possuem papel
significativo na estruturação dessas paisagens. A respeito das características dos
loteamentos suburbanos de segunda residência, Cano89 afirma que esses possuem um
caráter ao mesmo tempo urbano – por sua função no contexto do município quanto a
serviços, sua influência na densidade populacional e vínculos de trabalho estabelecidos 3
e rural – pelos usos agropecuários que o tamanho do lote permite e pela sua finalidade
básica, que é o contato com o campo. Segundo o autor, o caráter de lazer desse tipo de
empreendimento está associado a esses dois caráteres ao mesmo tempo. Para Cano, a
escolha dos locais para implantação desses loteamentos associa3se tanto ao fato de os
municípios apresentarem características ambientais pouco processadas 3 que ainda podem
ser observadas em vários municípios da RMSP ao menos até o ano de 2015 3, quanto à
sua distância relativamente curta em relação à capital, em um raio de cerca de 100km.

88
CABIANCA, M. A. D. A.; DRECKER, K. O lazer em pesqueiros da RMSP: o turismo como alternativa de uso menos impactante ao ambiente.
Caderno de resumos expandidos do I Seminário Nacional sobre o Tratamento de Áreas de Preservação Permanente em. São Paulo: FAUUSP. 2007.
p. 67.
89
CANO, J. M. Transformações ambientais antropogênicas e seus reflexos na paisagem; estudo de caso: município de São Roque (SP). São Paulo:
FAUUSP, 1997.
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2.2.2. TECIDOS URBANOS
A adoção do conceito de tecido urbano em áreas de urbanização dispersa e fragmentada
não é consenso entre os teóricos desse assunto. Reis Filho (2006) considera que esse
termo deve ser empregado somente em áreas intraurbanas. Limonad (2007) coloca em
dúvida se o termo trata de uma nova forma de urbanização ou da ocorrência de formas
tradicionais de urbanização em novas áreas. Campos (2008), ao estudar os processos de
urbanização da Barra da Tijuca (RJ) e de Alphaville (SP), questiona se o termo mais
adequado seria urbanização dispersa ou tecido urbano disperso.
Para estabelecer uma definição para este trabalho, será utilizada como referência a
definição de tecido urbano proposta por Panerai90, que o considera uma entidade
constituída “pela superposição ou imbricação de três conjuntos: as redes de vias; os
parcelamentos fundiários e as edificações”. A esse conceito é acrescida a compreensão
dos suportes naturais que estruturam esses tecidos – relevo, hidrografia, cobertura vegetal
3 e dos espaços livres neles inseridos, de maneira coerente com os estudos desenvolvidos
pela equipe de pesquisadores do grupo Quapa3SEL.
Sintetizando esses conceitos, define3se neste trabalho tecido urbano como sendo uma
figura de análise paisagística e morfológica composta por conjuntos de características
homogêneas formadas pela rede de vias, parcelamentos fundiários, edificações e espaços
livres que estabelecem uma relação específica com os suportes naturais nos quais está
inserido.
2.2.3. CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS E LOTEAMENTOS FECHADOS: INDUTORES SIGNIFICATIVOS
DA URBANIZAÇÃO DISPERSA E FRAGMENTADA
Em muitas das cidades brasileiras, a construção de condomínios horizontais e
loteamentos fechados, juntamente com a implantação dos bairros gerados pelo programa
Minha Casa Minha Vida91, são os principais motivadores legalmente autorizados da
urbanização dispersa no Brasil no início do século XXI. A partir da década de 1970, os
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(PANERAI, 2006, p. 77O78)
Programa de financiamento do Governo Federal brasileiro iniciado em 2009 com a intenção de reaquecer a economia interna e gerar emprego
através da dinamização do setor imobiliário, que havia sido paralisado com a crise financeira mundial de então. De acordo com Donoso, no vetor
oeste os municípios com unidades habitacionais financiadas pelo programa em sua faixa 1 eram três: Carapicuíba, Cotia e Embu das Artes.
DONOSO, Verônica Garcia; QUEIROGA, Eugenio Fernandes. The urban form of the housing policy “Minha Casa Minha Vida” in the Metropolitan
Area of São Paulo. Porto: ISUF, 2014.
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dois últimos tipos mencionados passaram gradativamente a ser responsáveis pelas
principais dinâmicas populacionais de vários municípios brasileiros92.
DEFINIÇÕES
A definição de condomínio pela legislação brasileira é realizada por meio da Lei Federal
4.591/1964. Macedo93 sintetiza os conceitos existentes na legislação ao afirmar que
condomínio “significa, legalmente, uma forma de propriedade e de gestão de âmbito
privado, que congrega diversos proprietários que são donos de parcelas de uma
propriedade edificada, seja ela constituída de uma ou mais residências ou torres, sendo a
propriedade definida por cotas iguais”. O uso da palavra condomínio refere3se a uma
figura de gestão e só ocorre de fato quando as propriedades têm total jurisdição privada e
envolve a aquisição de uma fração ideal da área total do empreendimento por seus
proprietários.
A figura do loteamento é definida oficialmente pelo Poder Público brasileiro por meio da
Lei Lehmann como sendo “a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com
abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento,
modificação ou ampliação das vias existentes”94.
Nos condomínios, as unidades habitacionais são comercializadas como parte de um
conjunto que, pelo menos a princípio, não pode ser descaracterizado, enquanto nos
loteamentos essas são comercializadas separadamente em lotes e devem conter um
conjunto de espaços livres abertos ao acesso público.
COMPARAÇÕES E DIFERENÇAS
Os conceitos desses dois tipos de figuras urbanas frequentemente são confundidos pela
população e até mesmo por muitos estudiosos, acabando por se sobrepor. Tal
sobreposição se deve em boa parte ao fato de ambos apresentarem como característica

92
Como será mostrado novamente mais à frente, tal fato pode ser exemplificado por dois dos municípios presentes no recorte de estudo deste
trabalho. Cotia teve um aumento de dez vezes em sua população entre os anos de 1960 e 2000, devido em grande parte ao loteamento Granja
Viana, que em 2000 contava com 30 mil habitantes em seus 120 loteamentos. A população de Santana de Parnaíba passou de 5 mil para 75 mil
habitantes entre os anos de 1970 e 2000 (MEYER, 2004, p. 62).
93
(MACEDO, 2012, p. 238O239)
94
Lei Federal 6.766/1979
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comum no Brasil a separação do restante dos tecidos urbanos por meio de fechamentos.
Além disso, o modo de gestão adotado para os loteamentos fechados apresenta relação
mais próxima à dos condomínios do que à dos loteamentos “abertos”. Tais similaridades
levaram Caldeira (2000) a empregar a expressão “enclaves fortificados” para designar
ambos os casos. Tratam3se, no entanto, de figuras urbanas distintas.
Morfologicamente, a principal diferença entre condomínios horizontais e loteamentos
fechados é a homogeneidade ou não de suas edificações. Embora ambos os
empreendimentos apresentem portes diversos, os loteamentos fechados em geral possuem
maiores dimensões que os condomínios horizontais, pois sua viabilização não requer a
construção das unidades de moradia desde seu início.

Condomínio Vila Inglesa em Cotia–SP (à esquerda) e Loteamento Reserva Santa Maria em Jandira–SP (à direita). A
principal diferença morfológica dessas figuras urbanas distintas é a homogeneidade ou não de suas edificações, resultantes
de diferentes processos de produção.

Além disso, o processo de produção, as formas de propriedade e a gestão desses dois tipos
de figuras urbanas resulta em espacialidades distintas. No tocante aos dois primeiros
quesitos, observa3se que a relação entre espaços edificados e livres nos condomínios
horizontais não se altera com o decorrer do tempo, pois todas as unidades são entregues
prontas e a cada uma corresponde uma fração ideal95.
Os condomínios horizontais constituem um produto imobiliário razoavelmente recente no
Brasil96, surgindo da disponibilidade de capitais das empresas do ramo imobiliário,

95
A respeito do conceito de fração ideal, a Lei Federal nº 10.931, de 2004, define em seu artigo 1.331, §3o. que: ”A cada unidade imobiliária
caberá, como parte inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária no
instrumento de instituição do condomínio”
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somado ao oferecimento da conveniência aos consumidores de comprar um produto
pronto ao invés da necessidade de construção da residência que ocorre no caso dos
loteamentos fechados.
Com relação às diferenças na gestão, Campos97 aponta dois itens que distinguem
condomínios de loteamentos: a convenção de condomínio, que estabelece regras de
convívio e de uso de espaços comuns, e a forma de rateio de despesas condominiais,
divididas sob a figura da fração ideal (quota3parte).
A soma de tais condicionantes frequentemente resulta nos condomínios em extensas
áreas com arquitetura indiferenciada e monótona. Esse contexto também faz com que a
existência de projetos paisagísticos mais elaborados para as áreas coletivas desses locais
seja valorizada, não só como forma de atenuar a baixa qualidade arquitetônica das
edificações, mas também as dimensões reduzidas das unidades residenciais98.

Condomínio Residencial The Way em Cotia –SP. A busca por redução de custos e tempo de produção frequentemente
resulta em arquiteturas indiferenciadas e monótonas nesse tipo de empreendimento, algo que se torna ainda mais evidente
nos condomínios de maiores dimensões, resultando em significativos impactos na paisagem do entorno.

Nos loteamentos fechados, a apreensão visual da totalidade dos espaços edificados
previstos em projeto surge gradativamente, conforme os lotes vão sendo ocupados, sendo
que, quando ocorre a ocupação total, frequentemente essa só é obtida após vários anos
de consolidação. Tal fato é manipulado na comercialização dos lotes, frequentemente
evocando3se aos terrenos não edificados do loteamento com algum recurso ambiental
significativo, a imagem de local “em contato com a natureza”. Tal situação dificilmente
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será mantida quando todos os lotes estiverem ocupados, pois a concepção do traçado
desses locais raramente difere dos tecidos urbanos tradicionais, caracterizados pela
existência de poucos espaços livres de maiores portes ou que preservem áreas
ecologicamente significativas.

Loteamento Vila Verde, no município de Itapevi – SP. A posterior eliminação de praticamente toda a vegetação existente
previamente intralote e no entorno frequentemente torna os empreendimentos muito semelhantes às áreas urbanizadas
convencionais. O resultado final costuma não corresponder ao ideário do “morar junto à natureza” buscado pelos
compradores e usualmente explorado pelos empreendedores.

Apesar disso, os loteamentos fechados apresentam espaços livres de uso recreativo e/ou
preservação de recursos ambientais com dimensões mais generosas em relação aos
condomínios horizontais. Isso se deve ao fato de os empreendedores destes últimos
geralmente tenderem a cumprir as taxas e índices mínimos exigidos pela legislação que
incide sobre a ocupação de lotes, enquanto os loteamentos estão sujeitos a uma
legislação em geral mais generosa no tocante à exigência de tais tipos de espaços. Além
disso, os condomínios envolvem maiores custos para viabilização desde seu início, pois
os imóveis são entregues prontos, o que frequentemente acarreta em busca por economia
na qualificação dos espaços livres. Como resultado, a soma dos espaços livres
provenientes da criação de loteamentos fechados frequentemente resulta em um
contingente mais expressivo de áreas particulares em relação aos condomínios. Em
ambos se atende a demandas de recreação específicas, intramuros e preferencialmente
para um grupo pequeno de moradores99.
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O uso desses espaços na maioria das vezes é pouco intenso, conforme aponta Caldeira100,
ao afirmar que a existência de equipamentos de lazer nesses empreendimentos tem
funcionado mais como elemento de status e recurso de marketing do que pela efetividade
de seu uso. Tal característica pode ser explicada pelo fato de os mesmos serem áreas de
baixa densidade populacional, ocupadas por moradores de renda média e alta que
possuem alta capacidade de mobilidade e diversidade de interesses cotidianos. Sendo
assim, é previsível que ocorra a subutilização da quantidade frequentemente
superdimensionada de equipamentos de recreação implantados.
Condomínio horizontal Vertentes Granja Viana em Cotia – SP. Além da infraestrutura coletiva privada de lazer aquático,

praticamente todas as unidades possuem piscinas privativas, evidenciando o superdimensionamento de equipamentos
recreativos que por vezes ocorre nesses empreendimentos, resultando em ociosidade

ORIGENS HISTÓRICAS
Os modelos urbanísticos que mais influenciaram a concepção dos loteamentos fechados e
condomínios horizontais são apontados por autores como Caldeira (2000) e Reis Filho
(2006) como sendo as cidades jardins e as cidades modernistas. Esses, que constituem
dois ícones urbanos das épocas respectivamente pré3modernista e modernista em países
como Inglaterra, França e Estados Unidos, anunciaram, ainda de maneira utópica, um
futuro que se realizou por meio de uma sociedade movida pelo automóvel. Em ambos os
modelos, mas com configurações distintas, observa3se características como a construção
isolada imersa em expressivas áreas de cobertura arbórea, conectadas por vias amplas e
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confortáveis. Percebe3se neles o espaço livre já definido como uma das mais importantes
infraestruturas urbanas.
Embora aparentemente pareçam opostos, características complementares desses dois
modelos têm sido utilizadas na produção das áreas residenciais suburbanas brasileiras.
Como influência das cidades jardins, podem3se mencionar o uso nos bairros de elite das
grandes cidades brasileiras desde o início do século XX de características como as ruas
largas e arborizadas, a horizontalidade dos volumes construídos e a figura dos edifícios
imersos em jardins, bosques e gramados. Outro legado importante diz respeito à
autonomia que esses núcleos urbanizados possuem com relação ao entorno, por meio da
incorporação de atividades terciárias no escopo do empreendimento.

Loteamento Riverside, nos arredores de Chicago – EUA. O empreendimento concebido por Frederick Law Olmsted, em 1869,
é um dos pioneiros do gênero e emprega diversos conceitos que exerceriam ampla influência posteriormente, tais como as
grandes casas isoladas nos lotes, imersas em amplos gramados e áreas densamente arborizadas.

Da cidade modernista herdou3se a priorização da rua como espaço voltado aos veículos e
a separação das edificações por, às vezes, extensos espaços livres, em contraposição à
tradição latina de urbanização, na qual o espaço da rua é conformado pelas edificações
que faceiam o lote. A descrição das superquadras, realizada por Lúcio Costa no memorial
do projeto de Brasília, exemplifica com muita clareza esse ideário:
Quanto ao problema residencial, ocorreu a solução de criar3se uma sequência contínua
de grandes quadras dispostas, em ordem dupla ou singela, de ambos os lados da faixa
rodoviária, e emolduradas por larga cinta densamente arborizada, árvores de porte,
prevalecendo em cada quadra determinada espécie vegetal, com chão gramado e uma
cortina suplementar intermitente de arbustos e folhagens, a fim de resguardar melhor,
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qualquer que seja a posição do observador, o conteúdo das quadras, visto sempre num
segundo plano e como que amortecido na paisagem.101

Superquadra 308 Sul  Brasília – DF. A área, concebida por Oscar Niemeyer como projeto modelo para o restante da cidade,
exprime de forma clara diversos conceitos existentes no ideário modernista, tais como os edifícios em lâmina implantados
em meio a extensas áreas arborizadas

A soma dessas influências resulta em áreas similares aos subúrbios norte3americanos,
mas que revelam diferenças significativas quando submetidas a um olhar mais atento. A
principal diferença reside na inexistência de cercamentos, na generosidade e
continuidade existentes entre espaços públicos e privados, que em geral não possuem
nenhum tipo de barreira nos subúrbios americanos. Nesses casos, em geral, observa3se no
máximo muros e cercas muito baixos.

Loteamento fechado em Cotia  SP. Muros construídos nos fundos das residências as isolam da área de mata ciliar. /
Loteamento São Paulo 2  CotiaSP. Divisa de empreendimentos delimitada a partir de corpo d'água preservado, para o
qual as residências de ambos dão fundos, isolandose por meio de muros

101
BRAGA, Milton. O concurso de Brasília: sete projetos para uma capital. São Paulo: Cosac Naify, Imprensa Oficial do Estado, Museu da Casa
Brasileira, 2010, p.172.
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Difere também em características como o porte das residências e dos lotes, a constituição
e porte dos espaços privados, coletivos e públicos e a relação estabelecida entre estas e as
áreas com cobertura vegetal significativa existente. Em todos esses casos, a conformação
dos subúrbios norte3americanos apresenta maior generosidade.
Outras diferenças são apontadas por Campos, quando a autora compara os
empreendimentos Alphaville Tamboré e Barra da Tijuca em relação ao processo de
suburbanização

norte3americana,

afirmando

que

os

casos

brasileiros,

“embora

caracterizados por ocupações extensivas, são conjuntos concentrados, sem a fluidez de
acesso ao território e a conectividade da malha viária dos exemplos americanos”.
Diferem, portanto, do modelo suburbano norte3americano, pois:
Nos Estados Unidos é um processo de porte nacional, extensivo, caracterizado pela soma de
empreendimentos habitacionais isolados. Desenvolve3se a partir de entroncamentos
rodoviários, congregando núcleos de comércio, serviços e atividades empresariais e que se
sucedem ao longo destas vias expressas, a partir das quais são organizados os núcleos
habitacionais.102

Uma última diferença refere3se à relação entre as áreas com cobertura vegetal
significativa e as edificações. Confrontando3se os empreendimentos brasileiros com os
subúrbios norte3americanos, nota3se que nesses últimos são mantidas vastas áreas com
bosques e extensos gramados nos quais se estimula o contato com a vida silvestre, aos
moldes de consolidados padrões anglo3saxônicos de urbanização.

Animais circulam de maneira irrestrita em espaço livre compartilhado e também próximo a residências de loteamento em
Monterey  Califórnia – EUA. O contato mais próximo com a vida silvestre costuma ser mais bem aceito na cultura anglo
saxônica.

102

(CAMPOS, 2008, p. 423)
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OUTRAS CAUSAS
A estruturação dos loteamentos fechados e condomínios horizontais no Brasil deve ser
compreendida no contexto de busca por novos modos de vida aspirados pelas populações
de média e alta renda a partir dos anos 1970103. Em contraposição a problemas crônicos
das grandes cidades, buscam3se valores associados a uma vida bucólica cada vez mais
difícil de encontrar ou cujos custos para viabilização seriam elevados na cidade
compacta. Nesse imaginário, frequentemente encontra3se a figura das casas com grandes
quintais voltadas para ruas tranquilas, aparentemente mais seguras ao pedestre que
aquelas dos grandes centros, com circulação menos intensa de veículos, além de maior
possibilidade de controle da vizinhança.
Tais valores são reforçados por sua frequente divulgação na mídia e associados
principalmente ao estilo de vida dos subúrbios norte3americanos104. Ao mesmo tempo, o
público desses empreendimentos deseja a proximidade de comodidades características dos
grandes centros urbanos, tais como equipamentos de comércio, serviço e lazer.
A consolidação dos loteamentos e condomínios também ocorreu em virtude do aumento
da acessibilidade a essas formas de moradia, que antes estavam restritas principalmente
às populações de poder aquisitivo maior. Esses empreendimentos têm sido ofertados a
outros segmentos da sociedade devido à mobilidade social experimentada pelo país 3
sobretudo na primeira década do século XXI 3 e à melhoria para condições de
financiamento, que permitem prazos mais extensos, que podem chegar a trinta e cinco
anos105. No final da década de 2000, a entrada de grandes capitais no mercado imobiliário
também constituiu importante condição para a viabilização desses empreendimentos.

103

De acordo com Caldeira (2000), consideraOse como um dos primeiros loteamentos fechado do Brasil o empreendimento Alphaville,
implantado nos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba a partir de 1973, como parte de um conglomerado de usos diversos.
104
(MACEDO, 2012)
105
LAGE, Janaina.
Condomínio fechado ganha versão classe C. Folha onOline.
28.07.2008. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2807200806.htm. Acesso em 04.02.2015.
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Anúncio de condomínio horizontal na Rodovia Raposo Tavares, no município de Vargem Grande Paulista – SP. O slogan
representa de forma quase literal o imaginário do “morar junto à natureza” e simultaneamente a busca por exclusividade e
isolamento.
Anúncio de condomínio horizontal voltado para menores faixas de renda no município de Vargem Grande Paulista – SP

Por fim, pode3se destacar ainda o contexto de aumento da violência urbana e a baixa
efetividade do Poder Público brasileiro em seu combate, problemas para os quais as
moradias com fechamento por muros e grades e a implantação de ostensivos sistemas de
segurança são oferecidos como solução pela iniciativa privada.
CARACTERÍSTICAS
Viabilizando a dispersão: bastidores fundiários e econômicos.
econômicos.
Para satisfazer às aspirações dos futuros moradores e aos quesitos dos empreendedores,
os condomínios e loteamentos são implantados em locais que reúnem um conjunto de
características bastante específicas. Sua viabilização está atrelada a áreas cujas distâncias
dos grandes centros sejam suficientes para proporcionar consideráveis reduções no custo
da terra, mas que ao mesmo tempo garantam fácil acessibilidade dos futuros compradores
às comodidades das cidades de maior porte. Tais quesitos geralmente são atendidos por
meio da aquisição de áreas com características rurais.
A compra de terrenos nesses locais facilita a obtenção de grandes glebas, permitindo
maiores dimensões dos lotes a serem comercializados. Ao mesmo tempo, possibilita
grandes lucros por meio da transformação de terras de baixo valor em áreas voltadas a
populações de média e alta renda. Para tal, exerce importante papel o trabalho de
marketing no sentido de conferir status às áreas mais afastadas dos centros, que na
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cultura brasileira, estavam associadas à noção de periferias, vendendo3as como
subúrbios.

Anúncio de condomínio horizontal no município de Vargem Grande Paulista – SP. A busca por exprimir alguma ideia de
exclusividade em um empreendimento de menor custo aparece na frágil denominação das unidades geminadas como “casas
semiisoladas”. / Anúncio de loteamento fechado no município de Vargem Grande Paulista – SP. Expressões como
“natureza” e “ecoturismo” tentam evocar uma proximidade com recursos naturais que diversas vezes é ilusória, pois a
configuração final do empreendimento costuma ser similar a bairros convencionais e envolverá retirada de boa parte dos
mesmos. A não inserção de casas construídas na perspectiva do anúncio evidencia essa questão.

Como critérios para aquisição de glebas considerados bastante importantes pelos
empreendedores, pode3se mencionar a ausência de problemas fundiários, a possibilidade
de adquirir glebas de grande porte (acima de 35 hectares de área total, para as grandes
empresas do ramo) e a possibilidade de estabelecer sociedades com os donos das glebas,
fornecendo a eles os lotes como parte do pagamento106.
A acessibilidade às comodidades dos grandes centros, por sua vez, é garantida de dois
modos distintos: por meio da implantação próxima a grandes eixos viários e/ou pela
incorporação desses equipamentos nos próprios empreendimentos a serem criados. O
segundo caso ocorre principalmente nos empreendimentos maiores, cuja possibilidade de
retorno financeiro justifique a criação desse aparato.

106

Dados fornecidos em entrevista realizada em 08.05.2013 com Marcelo Ignatios, que trabalhou até o ano de 2013 como arquiteto urbanista
da empresa CIPASA, responsável por projetos de loteamentos fechados em diversas cidades de todo o Brasil.
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Condomínio horizontal próximo à Rodovia Raposo Tavares, no bairro Jardim Valente  Cotia – SP. Ao mesmo tempo em que
é utilizada como argumento de venda, a proximidade excessiva em relação a vias estruturais também pode representar um
transtorno aos futuros moradores com relação às questões de privacidade e ruído. Imagem de loteamentos próximos à
rodovia

Nessa situação, a venda realizada pelo empreendedor não é apenas do lote, mas de um
novo trecho urbano associado aos serviços implantados107. É também recorrente a
estratégia de criar empreendimentos menores que se utilizem posteriormente das áreas de
apoio proporcionadas pelos pioneiros de maior porte. Tal operação constitui uma das
principais razões de existência desse tipo de urbanização, pois permite a criação de novas
subcentralidades que contribuem para a valorização dos próprios empreendimentos e dos
posteriores que venham a se instalar no entorno. Tal situação é exemplificada pelo
surgimento de diversos condomínios horizontais de menor porte no entorno de
loteamentos fechados.
Outro aspecto significativo correlato refere3se às soluções empregadas nos projetos
urbanísticos. Campos afirma que a maioria desses empreendimentos não é projetada para
as especificidades da paisagem local, limitando3se a repetir soluções genéricas utilizadas
no país afora108. O arquiteto Marcelo Ignatios afirma que na maioria das vezes, para o
loteador, o bom projeto de empreendimento é entendido como aquele que resolve
adequadamente as questões técnicas de drenagem, não sendo dada tanta relevância ou a
devida importância às questões urbanísticas propriamente ditas109.
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(CAMPOS, 2008, p. 22)
(CAMPOS, 2008, p. 139)
109
Dados fornecidos em entrevista realizada em 08.05.2013 com Marcelo Ignatios, que trabalhou até o ano de 2013 como arquiteto urbanista da
empresa CIPASA, responsável por projetos de loteamentos fechados em diversas cidades de todo o Brasil.
108
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Condomínios horizontais no entorno de loteamentos fechados no bairro da Granja Viana, município de Cotia, próximo à
divisa com Carapicuíba – SP

Outro fator que exerce importante influência na viabilização desses empreendimentos é a
redução gradual do estoque de terras sem restrições ambientais nos arredores das grandes
cidades brasileiras110. Devido a isso, a obtenção de terrenos de baixo custo – um dos
principais viabilizadores dos loteamentos e condomínios – tem se tornado prática cada
vez mais difícil. Desse modo, tal fato, juntamente com a maior fiscalização por parte dos
órgãos públicos e o aumento do rigor da legislação ambiental, contribui para a redução
da área efetiva passível de construção nos terrenos.
Como resultado, o valor da terra tem aumentado e se tornado um condicionante cada vez
mais relevante para o empreendedor, que tem de optar entre adquirir os poucos terrenos
remanescentes que são menores e sem restrições ambientais ou adquirir terrenos maiores,
mas com extensas áreas não edificáveis.
A viabilização de empreendimentos com baixo aproveitamento da gleba para lotes devido
a restrições ambientais exige repasses significativos do custo envolvido a ser aderido ao
seu valor de venda, tornando3o viável apenas quando voltados para públicos de maior
renda111.

110

Dados fornecidos em entrevista realizada em 08.05.2013 com Marcelo Ignatios, que trabalhou até o ano de 2013 como arquiteto urbanista da
empresa CIPASA, responsável por projetos de loteamentos fechados em diversas cidades de todo o Brasil.
111
Dados fornecidos em entrevista realizada em 08.05.2013 com Marcelo Ignatios, que trabalhou até o ano de 2013 como arquiteto urbanista
da empresa CIPASA, responsável por projetos de loteamentos fechados em diversas cidades de todo o Brasil.
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Nesses empreendimentos, as restrições ambientais costumam ser apropriadas como
recurso de marketing pelos empreendedores, que buscam explorar comercialmente a ideia
do morar em meio a grandes “áreas verdes” e à natureza.
Campos cita como exemplo desse processo os empreendimentos Gênesis e Alphaville
Burle Marx, ambos pertencentes ao recorte em estudo, que segundo ela “invertem a
lógica do mercado ao preservar as estruturas naturais acima dos índices exigidos por lei,
garantindo a aprovação dos projetos, mas voltando3se para um público de alta renda que
paga pela valorização do terreno devido à baixa ocupação.”112

Loteamento Alphaville Burle Marx  Santana de Parnaíba – SP

Paisagens privadas: fechar e isolar
O isolamento em relação ao entorno por meio de fechamentos ostensivos, sejam eles
muros ou gradis, é característica recorrente em áreas urbanizadas dispersas não só do
Brasil, como também de outros países com efetivos problemas de violência urbana, tais
como México e África do Sul. Tais dispositivos costumam ser empregados com frequência
não só em loteamentos fechados e condomínios horizontais, como também no lote em si
ou em conjuntos dos mais diversos portes de quadras urbanas. E também são utilizados
em áreas sem problemas tão evidentes de segurança, como pode ser exemplificado pelas

gated communities113 norte3americanas ou mesmo, no caso brasileiro, em áreas com
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(CAMPOS, 2008, p. 421)
Gated community é definida por Glasze, Webster e Frantz como sendo áreas residenciais cercadas gerenciadas pela iniciativa privada. GLASZE,
Georg; WEBSTER, Chris; FRANTZ Klaus. Private cities – global and local perspectives. New York: Routledge, 2006. p.1
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problemas de segurança menores 3 se comparadas aos grandes centros 3 tais como
diversas cidades do interior paulista.

Exemplo de uma gated community norteamericana. Portaria de entrada do loteamento Pebble Beach na cidade de Carmel
 Califórnia – EUA

Janoschka e Borsdorf (2006)114 ponderam que a existência de fechamentos, mesmo em
locais com menores índices de criminalidade, pode resultar de uma sensação generalizada
de insegurança por parte das populações e não necessariamente da existência da
violência em si.
Aproveitando3se desse contexto, é criada toda uma indústria de aparatos de segurança,
mesmo quando estes não se mostram tão necessários. De acordo com Marcelo Willer
apud (CAMPOS, 2008, p. 45) “o fator segurança corresponde a até 40% do valor de venda
do metro quadrado do lote, razão suficiente para que sejam mantidos o cercamento e
todo o aparato de segurança associado a ele”.
O fechamento traz não só uma aparente sensação de segurança, como também permite a
criação de um simulacro de cidade no qual seus moradores podem se isolar de diversos
conflitos reais ou aparentes presentes nos grandes centros urbanos, tais como o tráfego
pesado (ao menos até alcançar a portaria), o contato com grupos sociais heterogêneos (o
qual tenta restringir a, no máximo, seus próprios empregados) e a sujeira e falta de
manutenção das ruas e equipamentos (os quais custeia em dobro no caso dos loteamentos
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JANOSCHKA, Michael; BORSDORF. Condominios fechados and barrios privados – the rise of private residential neighbouhoods in Latin
America. In: GLASZE, Georg; WEBSTER, Chris; FRANTZ Klaus. Private cities – global and local perspectives. New York: Routledge, 2006. P.100
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fechados, pelo pagamento dos tributos públicos correlatos e ao mesmo tempo de uma
irregular taxa condominial de manutenção).

Extensas áreas muradas isolando do entorno os condomínios Casa de Windsor e Casa de Bourbon, próximos à Avenida
Escola Politécnica  São Paulo – SP

A maior parte das críticas feitas aos fechamentos refere3se à segregação deles resultantes.
A busca pela homogeneidade social é apontada por Caldeira como uma das principais
características desses empreendimentos. A autora aponta, no entanto, que enquanto no
caso norte3americano essa homogeneidade é reforçada pelo próprio nome “comunidade”,
atribuído a essas formas de urbanização (gated communities), no caso brasileiro busca3se
evitá3la, pois é associada à ideia de favela115.
Macedo (2012) considera que a utilização de muros e cercamentos não é o maior
problema desses tipos de empreendimento, mas sim as desigualdades sociais que ainda
persistem na sociedade brasileira apesar dos avanços em sua atenuação alcançados na
primeira década do século XXI.
A aplicação em larga escala dos fechamentos tem resultado em extensas barreiras
urbanas desarticuladas do entorno, que criam espaços áridos, agressivos e inseguros à
custa da segurança em seu interior. Além disso, impedem a livre circulação de pedestres e
veículos em locais previstos originalmente para tal e truncam os pontos de conexão da
cidade, resultando em sobrecargas de tráfego.
Nesse sentido, Campos considera que:

115

(CALDEIRA, 2000)
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A conformação dos condomínios horizontais e de alguns tipos de loteamentos murados
por outro lado, apresenta características de traçado que favorecem seu isolamento em
relação aos demais tecidos urbanos e dificilmente possibilitará estabelecer relações com
estes.116

A maior parte dessas características também está presente em outras barreiras urbanas,
tais como cemitérios, indústrias, centros empresariais e aeroportos. O principal problema
não é sua existência, mas sim a crescente quantidade de barreiras que tem resultado
desse modelo de urbanização e sua desarticulação com o restante dos municípios.
A esse respeito, Reis Filho (2006) aponta que os condomínios horizontais são mais
prejudiciais à articulação das áreas urbanizadas do que os loteamentos fechados, pois
estes últimos – em sua maioria – podem, ao menos legalmente falando, ser futuramente
integrados aos demais tecidos urbanos em uma hipotética (e talvez utópica) situação de
reduções significativas da desigualdade social no país e uma decorrente obrigatoriedade
da retirada dos fechamentos117.

Extensas áreas muradas e desarticuladas em relação ao entorno dos residenciais Tamboré 5 e 6 em Santana de Parnaíba –
SP

116

(CAMPOS, 2008, p. 108)
DevemOse considerar, no entanto, os diversos empreendimentos desse tipo que possuem traçado viário em formato de “espinha de peixe”, que,
devido à sua concepção, dificilmente poderão ser integrados futuramente à malha viária da cidade tradicional.
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Muros de loteamentos em Vargem Grande Paulista. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

O ato de restringir o acesso a um loteamento contém em si uma incompatibilidade com a
legislação vigente, pois nessa situação está implícita a utilização para finalidades
exclusivamente privadas de ruas e demais espaços livres que deveriam ter destinação
pública. Também acarreta no custeio da manutenção dos espaços coletivos desses locais
pelo conjunto de moradores do loteamento, quando na verdade estes deveriam ser
responsabilidade do Poder Público, que deveria direcionar para essa finalidade verbas
captadas por meio de impostos. Sendo assim, seus habitantes são objeto, nesses casos, de
dupla cobrança de taxas e tributos para manutenção dos espaços coletivos: as públicas e
as do próprio condomínio que delas necessita para sua manutenção. O Poder Público, por
sua vez, muitas vezes mostra3se conivente ou até mesmo incentiva esse tipo de
situação118.
Essa situação de ilegalidade se mantém até, pelo menos, o ano de 2015, pois nenhuma lei
federal a regulamentou até esse momento. Apesar disso, encontrava3se na época em
trâmite o Projeto de Lei Federal nº. 3.057/2000, que visa criar a figura do condomínio
urbanístico e tornaria viável a criação de restrições ao acesso público119. Ao mesmo
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A esse respeito, o Vereador Guilherme Correia, eleito para o mandato de 2012 a 2016 no município de Santana de Parnaíba, que abriga
grande número de loteamentos fechados do conglomerado Alphaville Tamboré, afirma que a vinda de novos empreendimentos do gênero para o
município é muito bem vinda e preferível, comparativamente àqueles sem fechamento, pois os mesmos arcam com os custos de infraestrutura e
aumentam a arrecadação do município. Informações fornecidas em entrevista realizada em 20.12.2013
119
No artigo 2º, inciso XI desse projeto de lei, a figura do condomínio urbanístico é definida como sendo “a divisão de imóvel em unidades
autônomas destinadas à edificação, às quais correspondem frações ideais das áreas de uso comum dos condôminos, admitida a abertura de vias
de domínio privado e vedada a de logradouros públicos internamente ao seu perímetro”
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tempo, tal lei obrigaria a doação por parte do empreendedor de espaços públicos fora do
perímetro fechado. Saboya120 considera que a criação dessa obrigatoriedade reduziria a
viabilidade desse tipo de empreendimento, pois obrigaria a criação de espaços livres
efetivamente privados além daqueles doados para uso público. Tal situação implicaria na
necessidade

de

obtenção

de

maiores

quantidades

de

terra

para

tornar

os

empreendimentos atraentes aos futuros compradores.
Mesmo sem a viabilização do condomínio urbanístico, alguns municípios brasileiros têm
criado leis específicas que, em contradição à legislação federal, buscam viabilizar a
colocação de restrições ao acesso de veículos e pedestres em áreas residenciais. Pode3se
citar tal situação em municípios de diferentes regiões brasileiras, em contextos bastante
distintos, tais como Cotia121, além de Valinhos (SP), Maceió (AL) e Campo Grande (MS)122.

Loteamentos fechados em Valinhos – SP. A criação de amplas áreas muradas com poucas interrupções recebe anuência de
algumas municipalidades, que estabelecem legislações específicas permitindo sua viabilização, embora em conflito com a lei
federal correlata. Foto: Silvio Soares Macedo
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Urbanidades,
http://urbanidades.arq.br/2007/07/condominiosOfechados/. Acesso em 04.02.2015
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Viabilizado pela Lei Ordinária 694 de 1994.
(MACEDO, 2012)
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A legislação de parcelamento do solo de países como África do Sul123 e México124 3 que
apresentam problemas semelhantes aos brasileiros com relação à violência urbana e suas
consequências no desenho da cidade – apresenta indefinições legais semelhantes às
brasileiras com relação ao fechamento de loteamentos.
Gerindo o complexo universo intramuros
A incorporação de amenidades nos empreendimentos em áreas urbanizadas dispersas
deve ser compreendida em um contexto de fornecimento pela iniciativa privada de
diversos serviços que deveriam ser ofertados adequadamente pelo Poder Público. Este,
por sua vez, não só ausenta3se dessa responsabilidade, como por vezes incentiva ações de
incorporação pelo gestor do loteamento de atribuições que deveriam ser públicas, tais
como limpeza e coleta de lixo, à esfera privada, por meio do pagamento de taxas
condominiais em situações nas quais elas não poderiam ser cobradas. O interesse do
Poder Público nessa estratégia ocorre não só em função de desonerá3lo de suas
responsabilidades, como também porque esse pode, ao mesmo tempo, usufruir dos
benefícios diretos que a aprovação desses empreendimentos traz ao município, tais como
criação de novos empregos vinculados à manutenção dos empreendimentos e
arrecadação por impostos.
Toda essa estrutura criada em função desses empreendimentos exige formas de gestão
mais complexas, pois torna3se cada vez mais frequente a existência de grandes espaços
coletivos cuja gestão é privada. São criadas normas próprias segundo interesses
específicos dos grupos de moradores envolvidos e cuja alteração não pode ser feita
isoladamente pelos proprietários nem pelo Poder Público, por serem objetos de contratos
privados125. Nesse mesmo contexto, as associações de bairro ganham maior relevância,
contribuindo para a gestão de espaços que usualmente se encontravam sob
responsabilidade do Poder Público126.
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LANDMAN, K. Gated Communities in South Africa O A review of the policies and their implications. Pretoria: CSIR, 2004.
ENRIQUEZ ACOSTA, J. A., Ciudad de muros: Socialización y tipología de las urbanizaciones cerradas en Tijuana. Frontera Norte, Sonora: 2007,
19 (038), pp. 127–156. Disponível em: http://biblat.unam.mx/pt/revista/fronteraOnorte/articulo/ciudadOdeOmurosOsocializacionOyOtipologiaOdeO
lasOurbanizacionesOcerradasOenOtijuana. Acesso em 04.02.2015.
125
(REIS FILHO, 2006, p. 151)
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(MITICA, 2008, p. 70)
124

78

2.2.4. AS DINÂMICAS NATURAIS E SUA DEGRADAÇÃO PELAS DINÂMICAS URBA
URBANAS
NAS
FUNCIONAMENTO
A urbanização dispersa e fragmentada ocupa naturalmente, pelas suas características
processuais, extensas áreas não urbanizadas, sejam elas campos, bordas de matas,
vizinhanças de alagados, charcos, manguezais, etc. Muitas vezes esse processo de
ocupação é responsável por expressivas alterações das dinâmicas naturais pré3existentes,
mas em outra tantas, acaba atuando pela sua conservação, ainda que de modo não
intencional. Tal fato seria impossível em um processo de urbanização tradicional,
compacta e extensiva, típica no país até o final do século XX.
Por meio desses processos são conservadas as dinâmicas naturais presentes em diversos
fragmentos e corredores florestais, fato este ainda consolidado pelas exigências das leis
de proteção florestal, tais como as Áreas de Preservação Permanentes (APP) urbanas e
rurais.

Fragmentos significativos de matas entremeadas por áreas urbanizadas no vetor oeste da RMSP. Loteamentos São Paulo 2
(à direita) e Residencial Golf Village (à esquerda)  Cotia – SP. Condomínios verticais no empreendimento Tamboré.
Santana de Parnaíba  SP

Para conceituar essas dinâmicas, é aqui adotada a definição de sistema natural feita por
Forman (2014), que o considera como sendo “a estrutura e funcionamento da natureza”.
Natureza, por sua vez, é definida pelo autor como aquilo que não foi produzido ou
fortemente alterado por seres humanos, sendo composta pelo ar, solo, plantas, animais
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e/ou micróbios127. Considerando diferentes graus de interação com as áreas urbanizadas,
Forman subdivide os suportes para os sistemas naturais em quatro tipos distintos de
espaços:
•

as áreas construídas – locais urbanizados que podem comportar pequenos espaços
cobertos com vegetação, tais como canteiros, arborização viária e jardins
residenciais;

•

áreas verdes criadas pelo homem – parques e praças urbanos, por exemplo;

•

áreas verdes seminaturais 3 definidas como pequenos ou grandes espaços que se
parecem com áreas naturais, mas foram alteradas de forma significativa pelo
homem, às vezes mesclados com espaços construídos. Por exemplo: uma trilha
ecológica na mata;

•

áreas naturais – aquelas sem plantio e sem manejo ou uso intenso pelo homem,
tais como as florestas de áreas afastadas dos centros urbanos.

Para leitura tanto das dinâmicas naturais quanto das urbanas, serão aqui adotadas as
ferramentas definidas pelo autor em Landscape Ecology128, por meio das quais se trabalha
o entendimento da paisagem como um mosaico de usos, no qual distinguem3se
espacialmente três arranjos bidimensionais: matrizes, corredores e manchas.
O autor define manchas como os elementos mínimos compositivos da paisagem,
compostas por áreas que apresentam um padrão que as diferem dos elementos
circundantes. Matrizes são os maiores e mais conectados elementos, que exercem papel
dominante no funcionamento da paisagem. E os corredores são definidos como estreitas
faixas de uso do solo que diferem da matriz em ambos os lados.

127

(FORMAN, 2014, p. 7, tradução nossa)

128

(FORMAN, 1986)
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Em primeiro plano, Serra do Japi, em Jundiaí  SP. Área desempenha papel de matriz florestal.

Fragmentos florestais próximos à rodovia Raposo Tavares, em Cotia – SP
Corredores florestais decorrentes da implantação de loteamentos no Município de Cotia – SP

Os mosaicos de usos são caracterizados pelos seguintes elementos:
•

Estrutura – refere3se aos componentes espaciais e seus arranjos;

•

Função – refere3se aos fluxos, movimentos e interações presentes na água,
animais, pessoas e transporte;

•

Mudança – refere3se a alterações nos padrões estruturais ao longo do tempo.
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(a) a (c) Tipos de matrizes, manchas e corredores. (d) a (f)  Características dos mosaicos da paisagem.
Montagens do autor com base em Forman (2014, p. 45).

Tais características são intimamente conectadas, de modo que uma estrutura determina
em muito as funções e, reciprocamente, o funcionamento altera ou pode criar estruturas.
Ambas, por sua vez, podem provocar condições de mudança que alterarão tanto
funcionamento quanto estrutura. Juntamente, tais relações entre essas características
compõem um ciclo de retroalimentações, no qual todos esses elementos se afetam
mutuamente.
Tanto as dinâmicas naturais quanto as urbanas se manifestam por meio de fluxos,
movimentos e transporte pelo espaço129. Existem quatro tipos de fluxos e movimentos

129

(FORMAN, 2014, p. 65)
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mais importantes em áreas urbanizadas: de ar, de água, por locomoção própria, e por
locomoção com motores que utilizam fontes externas de energia. Alguns deles são
verticais, como as chuvas, evapotranspiração, quedas de árvores e sucessão ecológica.
Outros são horizontais, geralmente cruzando espaços heterogêneos e conectando
diferentes usos do solo e habitats. Estes podem ser exemplificados pelos ventos,
escoamento superficial e subterrâneo de águas, polinizações, dispersão de semestres,
erosão, sedimentação, movimentos de animais e migrações. Diferentemente de diversos
fluxos relacionados ao homem, os fluxos naturais são frequentemente curvilíneos. A
medição dos fluxos e movimentos pode ser realizada por meio de três parâmetros130:
•

direção 3 em dinâmicas de metapopulações, por exemplo, os movimentos das
espécies tendem a ir das manchas grandes para as pequenas;

•

rota 3 um corredor verde funciona como via preferencial para circulação da fauna;

•

taxa ou quantidade – os movimentos ao longo de um corredor verde crescem com
o grau de conectividade que o mesmo estabelece e também em função da sua
maior largura.

Aplicando esses conceitos em uma abordagem projetual, observa3se que os corredores se
constituem

como

os

condutores

mais

eficientes

de

fluxos

e

movimentos,

comparativamente à articulação de manchas com finalidades ambientais (chamada de

stepping stones ou trampolins ecológicos).
DEGRADAÇÃO
Os conflitos entre dinâmicas naturais e urbanas ocorrem por meio de processos de
perturbação, que são definidos por Forman como eventos que causam uma significativa
mudança em um ecossistema ou área urbana131. Esta, por sua vez, pode ser subdividida
em três tipos: cíclica (como as marés, por exemplo), esporádica (um incêndio, uma
enchente, um terremoto) e aquela intensa a ponto de fazer um sistema não conseguir
retornar ao seu estado inicial. Muitas das alterações promovidas pela urbanização de

130

(FORMAN, 2014, p. 70)

131

(FORMAN, 2014, p. 73)
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áreas anteriormente naturais enquadram3se nesse último tipo de perturbação, no qual as
antigas formas de vida existentes no local são substituídas por outras, mais tolerantes às
novas condições urbanas.
O autor menciona que os graus de perturbação das dinâmicas naturais em função das
dinâmicas urbanas podem ser lidos por meio do modelo espacial denominado gradiente
rural3urbano132. Para exemplificá3lo, Forman o subdivide nas seguintes situações
recorrentes (e mais pertinentes às paisagens norte3americanas), classificadas em ordem
decrescente de perturbação: centro da cidade, cinturão de bairros mais distantes, subúrbio
interno, subúrbio externo, áreas periurbanas, áreas agrícolas e áreas naturais. A partir de
situações como essa, podem ser elaborados gráficos que evidenciem o valor de um
indicador de qualidade de um recurso natural (tamanho das manchas vegetadas, por
exemplo) em função da distância do centro urbano.

Gráficos de gradientes ecológicos para a cidade de Phoenix, Arizona – Estados Unidos. No gráfico à esquerda,
temse no eixo y o tamanho médio das manchas agrícolas, de deserto e residenciais em hectare e no eixo x a
distância percorrida em km em uma secção oesteleste na cidade. Percebese a queda de áreas desérticas em
direção ao centro da cidade. No mapa à direita é medida a variação do tamanho nessas mesmas manchas.
Percebese aumento quando realizado deslocamento semelhante ao anterior tanto para a para as manchas de
deserto quanto de urbanização e redução da mancha agrícola.

Dentro desse modelo, Forman considera que, de diversos modos, os subúrbios e as áreas
periurbanas133 são as zonas de maior tensão entre o rural e o urbano e onde os conflitos

132

(FORMAN, 2014, p. 43)
O autor define como periurbanas as áreas que contêm algumas das estruturas típicas das áreas urbanas, sendo localizadas próximas à
mancha metropolitana contínua, e suburbanas como sendo as áreas residenciais de baixa densidade, caracterizadas pela dependência do
transporte por automóvel.

133
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entre dinâmicas naturais e urbanas se mostram mais presentes134. Embora se aplique de
um modo mais direto às paisagens norte3americanas, tal modelo se mostra bastante
pertinente à abordagem deste trabalho em função de o recorte de estudo abranger
justamente a área de transição entre o urbano e o rural, com as figuras definidas pelo
autor como periurbano e suburbano.
Considerando o gradiente urbano rural, os impactos das dinâmicas urbanas nas
dinâmicas naturais são classificados por Forman de acordo com cinco processos espaciais
principais:
•

perfuração (criação de buracos);

•

dissecação (fatiamento, criação de faixas ou tiras de largura constante);

•

fragmentação (quebra em pedaços);

•

encolhimento (redução do tamanho);

•

desaparecimento (perda ou eliminação)

Processo de desaparecimento, dissecação, perfuração, fragmentação e encolhimento de fragmentos florestais.
Fonte: Forman, 1996.

134

(FORMAN, 2014, p. 39)
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Processos de fragmentação, dissecação e perfuração de florestas na Serra da Cantareira – São Paulo. Fonte:
Google Earth 2014

Considerando esses processos aplicados a uma área de transição entre o densamente
urbanizado e as áreas naturais, observa3se normalmente que:
•

Os processos de perfuração e dissecação predominam nas porções iniciais da
modificação de uso do solo decorrente da urbanização.

•

A fragmentação e o encolhimento são mais recorrentes na fase intermediária da
ocupação urbana. As áreas agrícolas, vilarejos, áreas urbanas e corredores de
transporte costumam ser os primeiros fragmentadores das áreas naturais.

•

O encolhimento e desaparecimento predominam nas áreas em que a urbanização
se encontra mais consolidada.

Em geral, as perdas de habitat (desaparecimento), a degradação (redução da qualidade
ambiental) e a fragmentação (fracionamento em pedaços) decorrentes da expansão
urbana ocorrem, em sua maioria, nas áreas agrícolas e, secundariamente, nas áreas
naturais, visto que estas últimas costumam ser protegidas por legislações de cunho
ambiental.
A degradação diretamente em áreas naturais costuma ocorrer de forma mais intensa
quando há redução do estoque de áreas originalmente agrícolas a serem incorporadas
para fins de urbanização. Essa degradação em áreas naturais causa impactos ecológicos
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mais graves por não ocorrer uma transição dos níveis de perturbação dos habitats
inerente à implantação prévia de áreas agrícolas.
Segundo o autor135, existem 3 fases sequenciais que caracterizam a degradação ambiental
por meio do processo de urbanização em áreas periurbanas:
1) Fase dos padrões de vida selvagem alterados – fase inicial, na qual ocorre:
•

Introdução de alguns poucos núcleos urbanizados;

•

Alteração significativa das rotas, padrões de movimento e distribuição das formas de
vida selvagem com o avanço da urbanização;

•

Abertura de vias locais;

•

Aumento do tráfego de veículos;

•

Maiores níveis e distúrbios de ruído resultantes.

2) Fase da metapopulação e interrupção das águas – fase intermediária, na qual ocorre:
Fauna e flora
•

Fragmentação e redução notáveis dos habitats136 existentes em propriedades rurais;

•

Degradação de muitas manchas de vegetação seminatural;

•

Redução do tamanho das populações;

•

Interrupção e rompimento dos movimentos da vida selvagem pelas áreas residenciais
e pelo tráfego das vias;

•

Proliferação de metapopulações137, em que geralmente pequenas populações de uma
espécie são isoladas em diferentes locais e apenas ocasionalmente os indivíduos são
bem3sucedidos em suas tentativas de deslocarem3se entre esses locais;

•

Flutuação em tamanho das populações e ocorrência de hibridações genéticas;

•

Aumento da probabilidade de uma pequena população desaparecer (extinção local);

135

(FORMAN, 2014, p. 322), tradução nossa.
Metzger define de forma mais abrangente o processo de fragmentação de habitats, considerandoOa “uma modificação da estrutura da
paisagem onde há perda de habitat nativo, formação de fragmentos isolados e aumento das áreas de contato, as chamadas bordas, entre
ambientes nativos e áreas de uso humano”. METZGER, Jean P. Uma visão global da fragmentação. Revista Página 22. Edição 5. 01.02.2007.
Disponível em: http://www.pagina22.com.br/index.php/2007/02/umaOvisaoOglobalOdaOfragmentacao/. Acessado em: 12.02.2015
137
Segundo o conceito de Richard Levins (1969), metapopulação é o conjunto de subpopulações interconectadas que funcionam como unidade
demográfica. CaracterizaOse por uma dinâmica na qual uma população fragmentada em um conjunto de subpopulações reduz sua possibilidade
de extinção em manchas por meio de recolonizações provenientes das manchas vizinhas (Cf. LEVINS, R. Some demographic and genetic
consequences of environmental heterogeneity for biological control. Bulletin of the Entomological Society of America 15:237–240. 1969).
136
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•

Difusão de animais relacionados a atividades humanas, como os ratos, em função da
abundância das fontes de alimento nas proximidades das casas;

•

Decréscimo da biodiversidade de espécies nativas;

•

Difusão e crescimento de espécies não nativas em quantidade.

Águas
•

Aumento das superfícies impermeáveis;

•

Aumento das enchentes locais;

•

Redução da qualidade das fontes de água subterrâneas pelos sistemas sépticos, se
existirem, ou contaminação por esgoto;

•

Poluição de lagoas e córregos;

•

Degradação da diversidade dos habitats dos córregos;

•

Estreitamento do curso de alguns córregos;

•

Redução das raras áreas naturalmente inundáveis;

•

Irrigação artificial de jardins e gramados;

•

Poluição dos solos por resíduos químicos provenientes dos usos residenciais,
somando3se àqueles dos rurais.

Urbanização
•

Redução notável das áreas agrícolas;

•

Ampliação dos empreendimentos residenciais;

•

Construção de novas estradas;

•

Aumento do tráfego.

Essas mudanças nas características das áreas periurbanas catalisam tanto a aceleração
quanto a proliferação das mudanças ecológicas.
3) Fase da dispersão de habitat – fase da urbanização consolidada, na qual ocorre:
Fauna e Flora
•

Encolhimento ou desaparecimento da maioria das áreas seminaturais;

•

Limitação da conectividade das espécies ao longo dos habitats fragmentados;
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•

Persistência das metapopulações com poucas manchas e pouco movimento entre elas;

•

Risco de extinção na área de muitas pequenas espécies;

•

Redução da biodiversidade de espécies;

•

Abundância das espécies não nativas e difusão das espécies invasoras;

•

Difusão dos animais atraídos pelo lixo gerado pelos seres humanos;

•

Encolhimento e eliminação das manchas seminaturais pelos empreendimentos;

Águas
•

Redução da largura do curso da maioria dos córregos, com perda dos habitats
correspondentes;

•

Canalização de alguns cursos d’água;

•

Aumento das enchentes locais;

•

Poluição de todos os corpos d’água devido, sobretudo, a contaminações pelos esgotos;

•

Escassez e risco de poluição do sistema de águas dos núcleos urbanizados;

•

Transformação das áreas rurais remanescentes em manchas abertas.

Urbanização
•

Predominância das áreas construídas;

•

Aumento de áreas impermeáveis, resultando em aumento das ilhas de calor e do
escoamento de águas superficiais e inundações locais;

•

Congestionamentos frequentes das vias locais;

•

Cobertura da área por rede de transporte coletivo (muitas vezes, precariamente, no
caso brasileiro);

•

Surgimento de uma estrada principal, atendendo tanto aos moradores locais quanto
ao tráfego de passagem.

Apesar dos diversos conflitos citados, inerentes às interfaces das dinâmicas naturais com
as dinâmicas urbanas, existem linhas de pesquisa que consideram possíveis abordagens
conciliatórias entre elas138 e serão detalhadas a seguir.

138

Dentre elas, destacamOse a ecologia de paisagens (METZGER, 2001) e a ecologia urbana (FORMAN, 2014).
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2.3. PARÂMETROS DE QUALIDADE PROJETUAL
Antes de realizar a caracterização e formular proposições para a área de estudo, são aqui
estabelecidos parâmetros do que é entendido como diretrizes projetuais urbanísticas e
paisagísticas adequadas para áreas de urbanização dispersa e fragmentada.
O estabelecimento de tais parâmetros permitirá pautar o embasamento para as discussões
que serão desenvolvidas ao longo do trabalho, de modo complementar e ao mesmo
tempo vinculado ao embasamento teórico e conceitual realizado anteriormente.
Os parâmetros foram estabelecidos com base nos trabalhos de Arendt (1996); Forman
(1986), (1997) e (2014); Galender et al. (2012); Hellmund (2006); Hough (1998); Leite
(2012); Mascaró (2003); Souza (2008); Souza (2011); e Tardin (2009).
Inicialmente serão apresentadas as diversas referências adotadas 3 que foram subdividas
em conceituais e projetuais 3 e, ao final, será montado um quadro síntese que incorpora
as possíveis diretrizes por eles abordadas.
2.3.1. Conceitos
Ecologia da paisagem como ferramenta de projeto
projeto
O entendimento da organização espacial das dinâmicas naturais e urbanas sob a
abordagem da ecologia da paisagem e, mais especificamente, segundo a subdivisão em
matrizes, corredores e manchas proposta por Forman (1986), mostra3se particularmente
pertinente a proposições de interfaces das mesmas, como é o caso deste trabalho. De
acordo com esses conceitos, as áreas não urbanizadas ambientalmente frágeis precisam
ser dependentes entre si, devendo se buscar o estabelecimento de conexões que garantam
a sobrevivência e manutenção da biodiversidade.
Nesse sentido, Forman139 propõe que os sistemas de parques urbanos funcionem como
provedores de serviços ambientais para as áreas urbanizadas.
De acordo com essa lógica, as áreas ao redor dos núcleos urbanos deveriam cumprir o
papel de provedores de biodiversidade para os espaços livres ambientalmente

139

(FORMAN, 2014, p. 369)

90

significativos de menor porte existentes na malha urbana. Isto pode se dar de modos
diferentes de acordo com a escala da urbanização. Para tal, é necessário que se estabeleça
uma rede de corredores e trampolins ecológicos que possibilitem essas conexões. Tal
articulação pode ser exemplificada por um conjunto no qual uma matriz natural 3 como
um grande parque de preservação ambiental 3 é conectada à malha urbana por meio de
um sistema de parques de menor porte que funcionariam como trampolins ecológicos e
parques lineares ao longo dos cursos d’água.
A respeito da possibilidade de um corredor verde funcionar efetivamente para conexão
da fauna entre as manchas, observa3se que esta é maior em áreas suburbanas de caráter
semirrural do que em áreas urbanizadas, conforme mostra um estudo realizado por Vare
e Krisp (2005) nas 11 maiores cidades finlandesas (apud (FORMAN, 2014, p. 364), que em
sua maioria se inserem em um contexto envolto por florestas. Tal fato reforça a
pertinência em aplicar esse conceito ao recorte deste estudo, que apresenta similaridades
morfológicas com tais casos.
Com relação às manchas verdes, um estudo realizado por Rudd et. al.140 para uma área
urbana na Grande Vancouver com um conjunto de 54 áreas verdes, totalizando 637
hectares, evidenciou que um conjunto de parques de menor porte conectados entre si por
corredores de vida selvagem abriga maior biodiversidade que um parque de grande porte.
Logo, um sistema fragmentado de parques interconectados é melhor que um parque
grande, do ponto de vista da biodiversidade.
Por outro lado, parques maiores são mais efetivos no fornecimento de espaço para a
sobrevivência de espécies mais raras (apud (FORMAN, 2014, p. 369), o que evidencia a
importância da diversificação de estratégias ao estruturar um sistema de espaços livres
que considere as dinâmicas naturais existentes.
Para o estabelecimento de um sistema de áreas verdes bem3sucedido, Forman141 aponta
três diretrizes3chave significativas, com base no conceito de criação de grandes espaços

140

RUDD, H.; VALA, J.; SCHAEFER, V. Importance of backyard habitat in a comprehensive biodiversity conservation strategy: a connectivity
analysis of urban green spaces. Restoration ecology, v. 10, p. 368O375, 2002.
141
(FORMAN, 2014, p. 369)
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livres provedores de biodiversidade para as áreas densamente urbanizadas. São eles, por
ordem de importância:
1) Manter as áreas que forneçam a maioria das espécies (matrizes ou fragmentos
arbóreos de maior porte) próximas aos fragmentos arbóreos das áreas urbanas
densamente construídas;
2) Manter um arranjo de áreas verdes urbanas, corredores verdes e pequenas
manchas de modo que estas sejam acessíveis, ou seja, correspondam a distâncias
passíveis de serem percorridas pela vida selvagem em uma escala local;
3) Projetar áreas verdes e corredores internamente à malha urbana, de modo a
auxiliar na sobrevivência das espécies e especialmente no fluxo entre elas.
Seguindo os conceitos da ecologia da paisagem, o autor complementa afirmando que o
sistema de áreas verdes deve ser também direcionado para atividades humanas: “Um
sistema de áreas verdes urbanas também deve, é claro, beneficiar diretamente a
população por meio do fornecimento, por exemplo, de atividades recreativas e de
lazer”142.
Ecologia urbana
De acordo com Forman, embora a área de ecologia tenha como foco o estudo das
interações dos organismos com o ambiente, frequentemente este é entendido pelos
ecologistas como o ambiente físico dominado pelo ar, água e solo, mas não o ambiente
construído, composto por vias e edificações143.
Como crítica a essa abordagem e baseado em seus diversos estudos anteriores sobre
ecologia da paisagem, o autor propõe uma aplicação contemporânea dos conceitos da
Ecologia Urbana144, definida por ele como o estudo das “interações de organismos,
estruturas edificadas e o ambiente físico, no qual a população está concentrada”145, com
foco na combinação dos padrões naturais e humanos146.

142

(FORMAN, 2014, p. 371)
(FORMAN, 2014, p. 3)
144
De acordo com o autor, os primeiros usos do termo datam dos anos 1920, por um grupo de sociólogos que buscavam traçar analogias com a
ciência da ecologia. Sua aplicação como disciplina científica, no entanto, data dos anos 1970 (FORMAN, 2014, p. 9).
145
(FORMAN, 2014, p. 3, tradução nossa)
146
(FORMAN, 2014, p. 35)
143
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Segundo Forman, com a aplicação desse conceito, os ecologistas ficam menos propensos
a tentar encaixar as abordagens tradicionais da ecologia aos padrões urbanos, e mais
aptos a estudar e construir conceitos relacionados às principais características das áreas
urbanas147.
O autor aponta sete temas de maior interesse para aprofundamento de estudos na área de
ecologia urbana:
•

distribuição agregada de populações – estudar as possibilidades de criação de
núcleos urbanos compactos articulados a um sistema de conservação e
preservação de áreas naturais;

•

espaços verdes e sistema de parques – pensar formas de articulação das áreas
naturais e recreativas por meio de sistemas;

•

heterogeneidade
heterogeneidade de habitats e a biodiversidade – estudar a concepção dos espaços
livres urbanos de modo que possam articular entre si e com as áreas naturais,
mantendo fluxos e movimentos ambientalmente necessários;

•

estancamento do sistema de águas urbanas – pensar formas de reduzir os
inúmeros desperdícios e vazamentos existentes nos sistemas de captação,
tratamento e distribuição de águas em áreas urbanizadas;

•

conciliação dos fluxos ecológicos e das redes urbanas – pensar modos menos
conflituosos de interface entre a rede de sistemas naturais (chamada pelo autor de
“rede de esmeraldas”) e as redes necessárias às dinâmicas urbanas (sistemas de
mobilidade e as diversas tubulações de infraestrutura);

•

adaptação das áreas urbanas a mudanças – estudar a adaptabilidade das cidades a
distúrbios diversos, tanto naturais – como as catástrofes naturais, por exemplo 3,
quanto provocados pelo homem – tais como as guerras;

•

conciliação dos objetivos sociais com as aplicações da ecologia urbana – pensar
como conciliar a preservação e conservação dos recursos naturais sem esquecer
dos aspectos sociais imprescindíveis a qualquer abordagem sobre áreas urbanas.

147

(FORMAN, 2014, p. 4)

93

Em virtude da realidade cultural do autor, a análise das aplicações da teoria realizadas
em sua obra mostra3se mais focadas na realidade urbana e ambiental do hemisfério
norte, em especial as grandes manchas de subúrbio da costa leste norte3americana.
Observa3se que boa parte da estruturação dessa teoria baseia3se em um modelo de cidade
composto por um núcleo densamente urbanizado e compacto; um cinturão peri e
suburbano composto por cidades e bairros distribuídos de forma dispersa; um cinturão de
áreas rurais e, finalmente, áreas naturais de grande porte.

Vista da cidade de Philadelphia, EUA. Observase o padrão típico de urbanização norteamericano, com centro verticalizado
e uma gradativa redução da densidade construtiva e populacional em direção às franjas urbanas.

Tal modelo não é aplicável diretamente à realidade de diversas regiões metropolitanas,
sobretudo de países como o Brasil e especificamente no recorte em pauta. Apesar disso,
observa3se o esforço do autor e sua preocupação em aplicá3las a diferentes realidades
urbanas.
De qualquer modo, a base conceitual estabelecida por Forman mostra3se pertinente à
abordagem estabelecida neste trabalho, por meio da qual busca3se a proposição de
rebatimentos práticos para esses conceitos.
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Dispersão e fragmentação como estratégias de conservação/preservação
Com base nos conceitos de ecologia da paisagem e ecologia urbana, entende3se aqui que,
ao contrário do que muitas vezes é estabelecido como consenso, os processos de
dispersão e fragmentação da urbanização podem ser utilizados como ponto de partida
para a conservação e/ou preservação de áreas ambientalmente frágeis remanescentes
desse processo, desde que se estabeleçam articulações que criem ou fortaleçam conexões
entre elas.
Nesse sentido, Czamanski148 propõe uma abordagem que unifique dinâmicas urbanas e
naturais. Estabelecendo as áreas periurbanas como uma das três grandes categorias de
uso do solo (juntamente com os usos urbanos e rurais), o autor sugere possíveis
interações menos conflituosas entre cidade e natureza.
O autor argumenta que as áreas periurbanas são mais favoráveis às dinâmicas naturais
comparativamente às rurais, pois nestas últimas a biodiversidade experimenta reduções
mais drásticas. Embora apresentem núcleos urbanizados, a riqueza e abundância de
espécies em áreas periurbanas é bem maior que aquela encontrada em áreas rurais com
monocultura149. Sendo assim, desde que bem geridas, mantendo seu caráter híbrido de
urbanização mesclada a manchas naturais, essas áreas podem ser provedoras dos
benefícios relacionados à natureza e de valores culturais ao mesmo tempo150.
Apesar disso, o autor aponta, de modo mais restrito, que tal situação tem maior
possibilidade de funcionar adequadamente em áreas de alta renda e subúrbios similares
aos norte3americanos, nos quais entende ser mais viável um maior grau de controle das
ações.
Forman (2014) propõe um modelo espacial simplificado que exemplifica os conceitos
teóricos expostos anteriormente, o qual denomina “distribuições agregadas de
populações”. Tal modelo consistiria em núcleos compostos por uma porção do território
formada por uma metrópole, duas cidades e alguns vilarejos, distribuídos de tal modo que
se possibilitasse conectar as dinâmicas naturais (por meio do sistema de rios e córregos,

148

CZAMANSKI, D.; AL., E. Urban sprawl and ecosystems O can nature survive? International Review of Environmental, v. 2, p. 321–366, 2008.
(CZAMANSKI e AL., 2008, p. 325)
150
(CZAMANSKI e AL., 2008, p. 322)
149
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águas subterrâneas, biodiversidade e movimentos da vida selvagem) e conectar os centros
populacionais (incluindo na metrópole equipamentos culturais diversos; centro industrial;
infraestrutura de transporte compatível; empregos e moradias diversificados). Além disso,
incluiria no entorno imediato núcleos com áreas agrícolas para fornecer alimentação à
população residente. Desse modo, de acordo com o autor, se estabeleceriam conexões a
distâncias plausíveis entre a natureza e a população residente; entre esta e as áreas
agrícolas e se conectaria os centros populacionais incluindo os recursos da metrópole e
das cidades, de modo adequado tanto à natureza quanto à população151.
Logicamente esse modelo representa uma idealização simplificada e, de acordo com o
próprio autor, diversas outras variáveis poderiam ser incluídas nele e a aplicação do
mesmo em uma megalópole ainda se constitui em um enorme desafio. Porém, sua lógica
de estruturação pode ser utilizada como modelo teórico que sintetiza e exemplifica
diversos dos conceitos apresentados.
A respeito das dinâmicas urbanas de áreas metropolitanas, o autor aponta a flexibilidade
como um atributo importante para a interface com as dinâmicas ambientais, afirmando
que:
[...] prover adaptabilidade, no sentido de uma capacidade de se flexibilizar para tornar3
se de alguma forma modificado em resposta a determinado distúrbio, parece ser um
objetivo mais importante que a estabilidade. Um mosaico urbano com peças adaptáveis
a mudanças parece fornecer uma trajetória ecologicamente mais rica do que um
sistema estável conseguiria.152

Pagamento por serviços ambientais / dos
dos ecossistemas
Braat e De Groot153 sintetizam as diversas definições existentes de serviços ambientais –
também designadas como serviços dos ecossistemas (ecosystem services) 3 como sendo
“os fluxos diretos e indiretos de contribuições dos ecossistemas ao bem3estar do ser
humano” (p. 5). Segundo a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MA) apud (SEEHUSEN e
PREM, 2011)154, os serviços ambientais são divididos em 4 categorias:

151

(FORMAN, 2014, p. 372)
(FORMAN, 2014, p. 376)
153
BRAAT, L. C.; GROOT, R. D. The ecosystem services agenda: bridging the worlds of natural science and economics, conservation and
development, and public and private policy. Ecosystem service, n. 1, p. 4O15, Agosto 2012.
154
SEEHUSEN, S. E.; PREM, I. Por que pagamentos por serviços ambientais. In: GUEDES, F. B.; SEEHUSEN, S. E. Pagamentos por Serviços
Ambientais na Mata Atlântica: lições aprendidas e desafios. Brasília: MMA, 2011.
152
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•

de provisão 3 relacionados à capacidade do ecossistema de prover bens, tais como
alimentos, matéria3prima para a geração de energia, dentre outros;

•

reguladores – relacionados aos processos ambientais que regulam as condições
ambientais que sustentam a vida humana;

•

culturais – relacionados com a importância dos ecossistemas em oferecer
benefícios recreacionais, educacionais, estéticos e espirituais;

•

de suporte – relacionados aos processos naturais necessários à existência dos
outros serviços ambientais, como por exemplo a polinização, dispersão de
sementes, formação do solo, dentre outros.

De acordo com a definição mais utilizada, feita por Wunder (apud (SEEHUSEN e PREM,
2011), o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é:
Uma transação voluntária, na qual, um serviço ambiental bem definido ou um uso da
terra que possa assegurar este serviço é comprado por, pelo menos, um comprador de,
pelo menos, um provedor, sob a condição de que o provedor garanta a provisão deste
serviço (condicionalidade).155

Sendo assim, segundo Seehusen e Prem (2011):
A ideia por trás do instrumento é recompensar aqueles que produzem ou mantêm os
serviços ambientais atualmente, ou incentivar outros a garantirem o provimento de
serviços ambientais, que não o fariam sem o incentivo. Com o mecanismo, busca3se
mudar a estrutura de incentivos de forma a melhorar a rentabilidade relativa das
atividades de proteção e uso sustentável de recursos naturais em comparação com
atividades não desejadas, seguindo o princípio do “protetor recebedor”.156

Ainda segundo as autoras, são comercializados no mundo quatro tipos de serviços
ambientais com maior intensidade e frequência: carbono, água, biodiversidade e beleza
cênica.157
Um dos casos mais famosos de aplicação do PSA ocorre em Nova York desde 1997, onde
a prefeitura avaliou que restaurar as bacias hidrográficas de Catskills e Delaware 3 que
fornecem cerca de 90% da água utilizada pela cidade 3 era mais barato que investir em
uma usina de pré3tratamento para manter a água pura. Para realizar a restauração, foram
usadas três estratégias:

155

(SEEHUSEN e PREM, 2011, p. 34)
(SEEHUSEN e PREM, 2011, p. 34)
157
(SEEHUSEN e PREM, 2011, p. 40)
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•

Foram comprados 118.700 hectares de terras correspondentes a boa parte das
nascentes e matas ciliares ao longo dos cursos d´água que alimentam as bacias,
sendo uma parte delas abertas ao público para fins recreativos.

•

Em 960 hectares, empregou3se o mecanismo de servidão florestal, no qual os
proprietários se comprometem em manter protegidas as áreas florestais em seus
terrenos em troca de um pagamento feito pelo poder público pelo custo de
oportunidade dessas terras.

•

Em outros 1500 hectares, foram promovidos programas de agricultura visando
reduzir seus impactos nos recursos hídricos. Dentre as ações, foram implantadas
pequenas estações de tratamento de esgoto e despejo provenientes de atividades
agrícolas.

A adoção dessas estratégias representou um custo inicial de US$ 1,5 bilhões para a
prefeitura de Nova York, mas uma economia estimada de US$ 5 bilhões na construção da
unidade de tratamento de água, mais US$ 300 a 500 milhões anuais em custos
operacionais (TEEB apud (SEEHUSEN e PREM, 2011, p. 27). Embora uma parte
significativa das ações tenha envolvido a compra de terras visando a preservação da
qualidade da água, o uso do PSA permitiu uma redução no valor desses investimentos.

O principal parâmetro de valoração de serviços ambientais foi estabelecido, até 2015, pela
Iniciativa Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade (frequentemente denominado
pela sigla em inglês TEEB 3 The economics of ecosystems and biodiversity) e busca criar
uma referência internacional para a determinação de valores. Apesar disso, a estipulação
de valores para os recursos naturais é alvo de grande polêmica e discussão, pois:
Muitos benefícios providos pelos ecossistemas e pela biodiversidade não são
considerados nas decisões econômicas, por não existir um mercado para a maioria dos
serviços ambientais e estes não terem um preço determinado pela dinâmica da oferta e
da demanda. Logo, seu consumo gera custos e benefícios que não são captados pelo
sistema de mercado.158.

158

(SEEHUSEN e PREM, 2011, p. 28)
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Embora o conceito de serviços ambientais tenha surgido no final dos anos 1970159, suas
primeiras aplicações efetivas só ocorreram em meados da década de 1990 no vale do Rio
Cauca, na Colômbia, (sem receber tal nome ainda) e em 1997 na Costa Rica. Em 2009,
existiam mais de 150 programas de PSA e similares em operação na América Latina,
conservando cerca de 2,5 milhões de hectares160. As primeiras aplicações do mecanismo
no Brasil datam de 2006, por meio do Programa Bolsa Verde em Minas Gerais161 e do
Programa de Pagamento por Serviços Ambientais e o FUNDÁGUA no Espírito Santo162.
Em São Paulo, as primeiras aplicações ocorreram em 2009, por meio da Lei Estadual de
Mudanças Climáticas163 e do Programa Mina D’água. Desde seu início, o dispositivo vem
sendo adotado por um número crescente de prefeituras e estados, sendo que a aplicação
mais comum do mecanismo tem ocorrido com os serviços locais de água164.
Reservatório de Catskills, Nova York – EUA. Foto disponível em: http://www.foodsystemsnyc.org/node/2193.

159

(BRAAT e GROOT, 2012)
CAMHI e PAGIOLA, 2009 apud PAGIOLA, Stefano; GLEHN, H. C. E TAFARELLO, D. (Org.) Experiências de Pagamentos por Serviços Ambientais
no Brasil. São Paulo: SMA/CBRN, 2012
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Lei estadual 17.727/2008 se destina a ações de recuperação e conservação da biodiversidade e de ecossistemas especialmente sensíveis.
Leis estaduais 8.995/2008 e 8.960/2008.
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Lei estadual 13.798/2009.
164
Em 2012, além de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, adotam o mecanismo também os estados do Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso
do Sul, Santa Catarina. PAGIOLA, Stefano; GLEHN, H. C. E TAFARELLO, D. (Org.) Experiências de Pagamentos por Serviços Ambientais no Brasil.
São Paulo: SMA/CBRN, 2012. P. 24.
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Algumas questões relacionadas ao mecanismo são polêmicas, dependendo da forma que
for aplicado. Nesse sentido, Packer165 argumenta que a aplicação de PSA tende a
beneficiar mais os grandes proprietários de terra:
Embora possa significar um apoio aos agricultores familiares, povos indígenas e povos
e comunidades tradicionais para continuar a manter suas práticas associadas a
conservação e uso sustentável dos recurso, o mercado de pagamento por serviços
ambientais só sobrevive se ganhar escala para cobrir seus custos. Para isto, é muito
mais simples pagar grandes proprietários de terras para recompor suas APP, RL
(reservas legais) e aumentar sua cobertura verde, do que buscar diversos agricultores
espalhados em suas unidades produtivas, muitas vezes sem o título de propriedade, o
que gera insegurança para o mercado e o pagador. (p. 20)

Para que o mecanismo não induza aplicações desiguais como essa, mostra3se necessário
o estabelecimento de parâmetros mais específicos que evitem esse tipo de situação e que
ainda não ocorrem no país. Apesar disso, o mecanismo se apresentava, em 2015, em
processo crescente de adoção por diferentes esferas do poder público e mostrava3se uma
interessante alternativa às desapropriações.
Serviços da paisagem
O atendimento das prescrições ambientalistas, isoladamente, não se mostra suficiente
para lidar com os conflitos decorrentes da urbanização dispersa porque muitas vezes não
lida com aspectos sociais significativos.
No sentido de suprir essa lacuna, Bastian, Grunewald, et al. (2014) analisam uma
abordagem mais detalhada dos serviços ambientais relacionados à valoração da beleza
cênica, a qual denominam “serviços da paisagem”. Ela é definida pelos autores como “as
contribuições das paisagens e dos elementos constituintes da paisagem ao bem estar dos
seres humanos”166. De acordo com os teóricos desse conceito, a proteção de paisagens
deve envolver tanto atributos ambientais quanto culturais e sociais, pois isso cria maiores
vínculos com a população a ela relacionada e possibilita maiores chances de efetividade
na implantação de ações propositivas.
Um estudo de caso realizado pelos autores na região da Saxônia (Alemanha) apontou que
“mais de 60% dos turistas deram grande significância à interação com a paisagem” e que

165
PACKER, L. Pagamento por "serviços ambientais" e flexibilização do Código Florestal para um capitalismo "verde". Terra de Direitos, p. 1O21,
agosto 2011.
166
(BASTIAN, GRUNEWALD, et al., 2014, p. 1477)
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“uma paisagem preservada era a principal razão para viajar à região e passar feriados
lá”167. Na conceituação de serviços da paisagem, é dada importância maior aos aspectos
espaciais em relação à dada pelos serviços ambientais. Segundo os autores, a paisagem 3
e não o ecossistema 3 é a estrutura de trabalho mais palpável para a participação pública
dos atores sociais envolvidos com um determinado local. Por essa razão, os autores
propõem estudos nos quais é estabelecida uma escala de valoração de paisagens por meio
de sua importância cultural.
Restauração de paisagens
A restauração de paisagens difere tanto do reflorestamento homogêneo para fins de
silvicultura quanto dos critérios para reflorestamento de mata nativa presentes no código
florestal brasileiro168. Neste último, definem3se os tamanhos das propriedades sujeitas aos
procedimentos, as larguras das faixas marginais aos corpos d’água nas quais deverá ser
feito o reflorestamento e os tipos de espécies (porcentagem de nativas).
No estado de São Paulo, pioneiro no país na implantação de mecanismos correlatos, a
legislação vigente em 2015169 é pautada no conceito de restauração ecológica, definida
como “o processo de auxiliar a recuperação de um ecossistema que foi degradado,
danificado ou destruído”170. Segundo Brancalion, Lima e Rodrigues171, “a restauração
ecológica é uma prática que ainda necessita de muitos avanços para que atinja a
efetividade necessária, especialmente em florestas tropicais e subtropicais biodiversas
inseridas em paisagens antrópicas.”
Metzger define restauração de paisagens como:
(...) aquelas iniciativas focadas na restauração da estrutura, dinâmicas ou funções da
paisagem, entendendo3a como um mosaico de unidades interativas. Os objetivos da
restauração podem variar do reestabelecimento de paisagens históricas até a criação de
configurações completamente novas (ou seja, novas paisagens) desenhadas para
assegurar o fornecimento dos benefícios e serviços do ecossistema para dar suporte ao
bem estar humano.172

167

(BASTIAN, GRUNEWALD, et al., 2014, p. 1466, tradução nossa)
Lei federal 12727/2012
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Resolução 32/2014 da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo
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(SERI apud (BRANCALION, LIMA e RODRIGUES, 2013, p. 566)
171
BRANCALION, P. H. S.; LIMA, L. R.; RODRIGUES, R. R. Restauração ecológica como estratégia de resgate e conservação da biodiversidade em
paisagens antrópicas tropicais. In: PERES, C. A., et al. Conservação da Biodiversidade em Paisagens Antropizadas do Brasil. Curitiba: UFPR, 2013.
p. 565O587.
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Segundo o autor, o foco das restaurações geralmente é proporcionar uma paisagem
focada nas demandas humanas e, por isso, frequentemente o processo abrange grandes
áreas compostas de múltiplos usos do solo envolvidos, com diferentes graus de
perturbação antrópica. Por essa razão, frequentemente envolvem “as restaurações de
múltiplos processos ecológicos, incluindo a redução de efeito de borda, reestabelecimento
de fluxos biológicos e hidrológicos, reconexão de habitats fragmentados e melhorias de
paisagens cênicas”173
O processo difere das “restaurações em larga escala”, que nem sempre abrangem
mosaicos complexos ou heterogêneos. Como exemplo, o autor cita o fato dea China ter
reflorestado de 1990 a 2013 cerca de 4 milhões de hectares de floresta por ano em áreas
anteriormente degradadas, porém com monoculturas de espécies não nativas, apenas para
constar como incremento na cobertura florestal.
De acordo com o autor, as restaurações bem planejadas e focadas podem resultar em
menores custos e maior rapidez no reestabelecimento das paisagens, pois são
direcionadas para áreas com maior resiliência e geram efeitos passivos. A utilização da
restauração sob perspectiva da ecologia da paisagem pode ser uma poderosa ferramenta
para modular paisagens segundo os desejos e demandas humanos174. Além disso, afirmam
que certas paisagens podem ter quantidade menor de animais e plantas, mas manter o
nível dos serviços ambientais prestados conciliando com as dinâmicas humanas
existentes no local.
Os exemplos da restauração de paisagens em larga escala ainda são escassos. A maior
parte das aplicações têm ocorrido em pequena escala. De 254 artigos acadêmicos
analisados até 2013 que apontavam efetivas aplicações dos princípios de restauração de
paisagens, apenas 4 referem3se à América do Sul175. Geralmente as ações descritas ainda
limitam3se a áreas pré3definidas por instrumentos legais (por exemplo, corredores ripários
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(METZGER e BRANCALION, 2013, p. 2)
(METZGER e BRANCALION, 2013, p. 2)
(LEITE, TAMBOSI, et al., 2013, p. 4)
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com larguras específicas) com subsequentes oportunidades limitadas para o planejamento
dos efeitos da restauração usando a perspectiva da ecologia da paisagem176.
No entanto, como afirma o autor, a abrangência das aplicações tem aumentado
gradativamente e já podem ser citados vários exemplos de aplicação da restauração em
larga escala no exterior.
Em vários aspectos, os princípios de restauração de paisagens assemelham3se àqueles
adotados no país por paisagistas como Auguste Glaziou há mais de 100 anos e também
aplicados por Chacel no processo por ele denominado como ecogênese177. Neles, busca3se
estabelecer ações projetuais de incorporação de espécies nativas endêmicas que
enriqueçam a biodiversidade e tornem a área de intervenção compatível com as
dinâmicas naturais locais, sem, no entanto, se buscar uma composição idêntica às feições
“pré3distúrbio” daquela paisagem.

Trilha ecológica Luiz Emygdio Mello Filho, no loteamento Península, Barra da Tijuca – RJ. Neste projeto, são empregados os
conceitos de ecogênese propostos pelo paisagista Fernando Chacel.

2.3.2. Diretrizes projetuais
Serão mostrados a seguir dispositivos e conceitos relacionados ao estabelecimento de
critérios de projeto pertinentes à reflexão sobre ocupações urbanas dispersas e
fragmentadas e a relação por elas estabelecidas com os espaços livres.

176
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(LEITE, TAMBOSI, et al., 2013, p. 1)
Cf. CHACEL, Fernando Magalhães. Paisagismo e Ecogênese. Rio de Janeiro: Fraiha, 2001
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Certificações ambientais
ambientais para empreendimentos urbanos
Presentes no Brasil de forma embrionária no início dos anos 2010, as certificações
ambientais para empreendimentos urbanos estabelecem uma série de critérios de
qualidade ambiental e urbanística aqui considerados como desejáveis para novos
loteamentos.
O estabelecimento no Brasil de parâmetros para avaliação do impacto ambiental gerado
por empreendimentos de urbanização data da década de 1980. A Avaliação de Impacto
Ambiental (AIA) é baseada na Environment Impact Assessment (EIA), definida pela lei de
política nacional do meio ambiente dos Estados Unidos (National Environmental Policy

Act 3 NEPA) de 1969 e foi implantada no país por meio da Resolução do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 001/1986, funcionando como mecanismo de
licenciamento. Sua abrangência, no entanto, é prevista apenas para projetos com áreas
acima de 100 hectares, deixando de considerar uma parte significativa de
empreendimentos urbanos178. Além disso, seu grau de detalhamento, comparativamente
às certificações ambientais, é inferior.
De acordo com o trabalho realizado por Negreiros179, de um total de aproximadamente
100 métodos de avaliação ambiental urbana existentes no mundo na época deste estudo,
dez deles apresentavam condições de aplicabilidade direta aos empreendimentos
brasileiros.

Dentre eles, dois têm maior possibilidade de aplicação no país, por já

estarem, no ano de 2015, em processo de adaptação e aplicação inicial: os sistemas
LEED3ND e AQUA.
LEEDO
LEEDOND
O Leadership in Energy and Environmental Design for Neighborhood Developments

Rating System (LEED3ND), de origem norte3americana, é emitido pelo United States

178

A título de exemplo, segundo dados da EMPLASA, entre os anos de 2009 e 2014 no recorte deste estudo foram apenas 3 os municípios que
atingiram ao menos uma vez essa área (Santana de Parnaíba, Cotia e Vargem Grande Paulista), e mesmo assim, considerandoOse a SOMA de
todos os empreendimentos produzidos ao longo de um ano.
179
NEGREIROS, I. Diretrizes para projetos de loteamentos urbanos considerando os métodos de avaliação ambiental. Dissertação de mestrado.
São Paulo: Escola Politécnica da Univerdade de São Paulo O Departamento de Engenharia da Construção Civil, 2009.
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Green Building Council (USGBC) e consiste basicamente em uma sistematização dos
conceitos do New Urbanism180 e do movimento pelo Smart Growth181.
A abordagem adotada no sistema LEED3ND é bastante pragmática, consistindo em
diversos check3lists e quantidades precisas estabelecidas, seguindo a lógica recorrente
nesse tipo de normatização proposta por norte3americanos.
A aplicação do LEED3ND tanto no mundo quanto no Brasil, em 2015, ainda se encontra
em estágio inicial. Segundo o USGBC, até o ano de 2014, haviam 142 projetos com
certificados emitidos e executados ou em processo de execução. Desses, a maioria (106,
ou cerca de 75%) localiza3se nos Estados Unidos182. No Brasil, até então, foram dois os
empreendimentos certificados e que se encontravam em processo de construção183:

180
De acordo com Taschieva (apud RIBEIRO (2010)), “o new urbanism se constitui como um modelo urbanístico difundido desde a década de
1980 nos Estados Unidos, utilizado em projetos de requalificação de bairros, ruas, quarteirões, cidades e até regiões, tendo, nas figuras de Andres
Duany, Elizabeth Plater Zyberk e Peter Calthorpe seus maiores difusores” (p. 39). Segundo Ribeiro, suas principais diretrizes são “reações ao
modelo de crescimento dos subúrbios americanos, reforçando a importância de cidades menores e densas, onde a mobilidade urbana seja
realizada a pé e por bicicleta, induzindo ao mínimo o uso do automóvel.” (2010, p. 36)
181
De acordo com Ribeiro (2010, p. 42O43), o planejamento inteligente ou smart growth é um conjunto de diretrizes para projetos urbanísticos
atreladas a projetos específicos de renovação urbana, focadas na crítica ao padrão de desenvolvimento dos subúrbios norteOamericanos. O
ideário nele contido serviria para estruturar o movimento do new urbanism.
182

São contabilizados pela instituição 379 projetos “construídos” , porém a maior parte deles não apresentava data de certificação e não foi
considerada para este cálculo. Informações obtidas no site do USGBC. Disponível em: http://www.usgbc.org/projects/neighborhoodOdevelopment.
Acesso em 16.01.2015
183
Ambos os projetos foram certificados no ano de 2014.
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•

O bairro planejado Ilha Pura, localizado na Barra da Tijuca, no município do Rio de Janeiro, projetado para abrigar
atletas nas Olimpíadas de 2016. Consiste em um empreendimento que compõe a vila dos atletas, inserido em uma
área total de 870 mil m , dos quais 247 mil formam um conjunto de 31 torres residenciais de 17 pavimentos
agrupadas em 7 condomínios com áreas de lazer privativas e 85 mil correspondem a espaços livres de recreação e
convívio, sendo 65 mil pertencentes a um parque público e 20 mil a um viveiro de mudas. Também fazem parte
do empreendimento. Localizase próximo à Lagoa de Jacarepaguá e ao local sede das Olimpíadas, que abrigava o
antigo autódromo do Rio de Janeiro. O entorno possui baixa ocupação e extensas quadras não ocupadas,
contrariando as diretrizes da certificação referentes à inserção urbana. Perspectiva ilustrativa e implantação do
empreendimento Ilha Pura. Podese observar sua inserção em contexto urbano muito pouco ocupado. Disponível
em:
2

•

http://www.carvalhohosken.com.br/sites/default/files/pur_02_fotomontagem_rev_03_red.jpg

•

http://www.realnobile.com/ilhapuraviladosatletas2016/masterplan1.jpg. Acesso em 12.02.2015
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•

O empreendimento Parque da Cidade, localizado no município de São Paulo em
área do vetor sudoeste, como continuidade do eixo predominantemente composto
por torres corporativas das Avenidas Eng. Luis Carlos Berrini e Chucri Zaidan.
Consiste em um conjunto composto por torres específicas para usos residencial e
corporativo, além de hotel e shopping center e 22 mil m² de espaços livres abertos
ao acesso público e voltados à recreação e convívio, totalizando 62 mil m².

•

Implantação e perspectiva ilustrativa do empreendimento Parque da
http://www.parquedacidade.com.br/category/oprojeto/. Acessado em 12.02.2015

Cidade.

Disponível

em:
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Uma análise do grau de adaptação da certificação ao Brasil permite perceber que vários
itens ainda são muito atrelados à legislação norte3americana e necessitariam de maior
adaptação à realidade brasileira184.
Elaborou3se aqui uma seleção dos critérios mais pertinentes e importantes para o recorte
deste trabalho existentes na certificação. Foram incluídos na tabela apenas os critérios
diretamente relacionados à escala urbana e à interface com os processos de dispersão e
fragmentação, tendo sido excluído o grupo de itens “construção e tecnologias verdes”,
relacionado mais diretamente às edificações em si. A tabela completa encontra3se nos
anexos. Os mecanismos da certificação foram subdivididos em 3 categorias, com base na
sua relação com o contexto brasileiro:
1. Critérios já previstos e obrigatórios na legislação urbanística e ambiental
brasileira. Foram constatados apenas três: os mecanismos para conservação de
corpos d´água e várzeas, a exigência para afastamento de cotas de inundação e
para a preservação de taludes acentuados. Todos estão presentes no Código
Florestal.
2. Critérios que aprofundam exigências já presentes parcialmente na legislação
brasileira. Corresponde à maioria dos critérios previstos nesta certificação (13 de
um total de 22).
3. Critérios que estabelecem exigências não presentes na legislação brasileira (6 ao
todo)
Os critérios apresentados pela certificação são enumerados na tabela 3.
Tabela 3– critérios utilizados para a certificação ambiental LEEDND, relevantes para este trabalho e sua relação com a
legislação brasileira pertinente. Montagem do autor.
Critério

Classificação
LEEDOND

Comunidades Abertas

PréOrequisito 1

Locação Inteligente

PréOrequisito 1

Legislação brasileira
correlacionada
lei federal de parcelamento
(loteamentos abertos ao acesso
público)
planos diretores / leis
municipais de uso e ocupação
do solo

Exigência de acordo com a
legislação brasileira
P

P

184
PodeOse citar como exemplo o caso da urbanização dos loteamentos fechados e condomínios horizontais brasileiros, que poderia ser
considerada como “compacta” pelos parâmetros do LEED. Isso mostra que esse parâmetro varia muito de acordo com o país.
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Proximidade à Infraestrutura de
Água e Esgoto

PréOrequisito 2

O

N

Urbanização Compacta

PréOrequisito 2

planos diretores / leis
municipais de uso e ocupação
do solo

P

Espécies com Perigo de Extinção e
Comunidades Ecológicas

PréOrequisito 3

lei da mata atlântica

P

Conservação de Corpos D'água e
Várzeas

PréOrequisito 4

código florestal

O

Conservação de Áreas Agricultáveis

PréOrequisito 5

planos diretores / leis
municipais de uso e ocupação
do solo

P

Afastamento de Cota de Inundação

PréOrequisito 6

código florestal

O

Reurbanização de Terras
Contaminadas

Crédito 1

planos diretores / leis
municipais de uso e ocupação
do solo

P

Diversidade de Usos

Crédito 2

O

N

planos diretores / leis
municipais de uso e ocupação
do solo
planos diretores / leis
municipais de uso e ocupação
do solo

Reurbanização de Terras
Prioritárias para Descontaminação

Crédito 2

Locações Preferenciais

Crédito 3

Reduzida Dependência de
Automóveis

Crédito 4

O

N

Proximidade entre Habitação e
Empregos

Crédito 6

O

N

Preservação de Taludes Acentuados

Crédito 8

código florestal

O

Concepção para Conservação de
Habitat ou Várzeas

Crédito 9

legislação ambiental

P

Restauração de Habitat ou Várzeas

Crédito 10

legislação ambiental

P

Acesso a Bairros Adjacentes

Crédito 11

O

N

Gestão de Conservação de Habitat
ou Várzeas

Crédito 11

legislação ambiental

P

Acesso a Espaços Públicos

Crédito 12

lei federal de parcelamento
(loteamentos abertos ao acesso
público)

P

Acesso a Espaços Públicos Ativos

Crédito 13

O

N

Alcance e Envolvimento na
Comunidade

Crédito 15

planos diretores O processo
participativo

P

Legenda

O O obrigatório

P O parcialmente exigido

N O não exigido

P

P
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AQUA Bairros e Loteamentos
O sistema Alta Qualidade Ambiental (AQUA), é baseado no sistema Haute Qualité

Environnementale (HQE) de origem francesa e foi adaptado ao Brasil pela Fundação
Vanzolini em 2007. A aplicação das certificações se iniciou no ano de 2010, e a
certificação para empreendimentos urbanos foi lançada em 2011. Até o ano de 2014,
somando todos os tipos de empreendimentos, havia 143 em processo de certificação no
país185. Segundo Negreiros, a adaptação apresenta indicadores de desempenho mais
completos e flexíveis que o modelo original186.
O primeiro projeto urbano a receber o certificado no Brasil foi o Residencial Damha Golf
I, no município de São Carlos, no ano de 2011. O loteamento fechado ocupa uma área de
34 hectares com 128 lotes residenciais e se insere em um complexo urbanístico/recreativo
para alta renda com campo de golfe e centro hípico em uma área de 1200 hectares, dos
quais 300 correspondem a áreas de preservação ambiental e reserva ecológica no entorno
de uma represa.

Perspectiva eletrônica da portaria de entrada do empreendimento Residencial Damha Golf Club I em São Carlos – SP.
Restrição ao livre acesso não foi questão abordada pela certificação AQUA na época de aprovação do empreendimento.
Disponível em: http://www.damha.com.br/empreendimentos/damhagolfsaocarlos/ Acesso em 14.02.2015

185

MACEDO, Elisa. Conceito de densidade urbana aplicada no processo AQUA de certificação ambiental. Dissertação de Mestrado. São Paulo:
FAUUSP, 2014
186
(NEGREIROS, 2009, p. 8)
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O segundo projeto urbano a receber a certificação foi o empreendimento Jardim das
Perdizes, em São Paulo, no ano de 2013. Com caráter bastante distinto do Residencial
Damha, este empreendimento consiste em um conjunto de 11 condomínios verticais de
até 27 andares implantados em um dos maiores terrenos remanescentes no município. A
área, com 82 mil m², pertencia anteriormente à fábrica de bicicletas Monark, inserindo3se
em uma área industrial do município que, em 2015, encontra3se em intensa modificação
de uso.

Perspectiva eletrônica do empreendimento Jardim das Perdizes. Disponível em:
http://img.tecnisa.com.br/UploadedImages/37/JardimDasPerdizes12.jpg. Acesso em 14.02.2015 . Jardim das Perdizes [m]

Além dos conjuntos residenciais, foram previstos usos diversos, todos segregados
espacialmente, com um hotel, uma torre comercial corporativa, uma torre de salas
comerciais e uma edificação específica com conjunto comercial. Os conjuntos de torres se
estruturam em torno de um parque de 44 mil m² com acesso público, embora a maior
parte dos equipamentos de lazer sejam internos e fracionados em cada um dos diversos
condomínios que compõem o empreendimento.
Os principais conceitos relacionados à certificação destacados pelo empreendedor
concentram3se em aspectos mais relacionados à escala das edificações que à urbana. São
destacados como diferenciais soluções presentes de forma corriqueira em metrópoles de
países mais ricos, tais como emprego de fiações subterrâneas, uso de lâmpadas mais
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econômicas e coleta de lixo seletiva. A solução com maior impacto na escala urbana é o
sistema de coleta de águas pluviais.
A partir da lista de critérios da certificação, foi elaborada uma tabela contendo aqueles
considerados mais pertinentes com o recorte deste estudo (tabela 4). Assim como na
análise do sistema LEED3ND, os critérios foram classificados com relação à sua
abordagem ou não pela legislação brasileira. A lista completa de critérios consta nos
anexos deste trabalho.
Tabela 4 – critérios utilizados para a certificação ambiental AQUA relevantes para este trabalho e sua relação com a
legislação brasileira pertinente. Montagem do autor.
Tema AQUA

3. Mobilidade
e
acessibilidade

4. Patrimônio,
paisagem e
identidade

Legislação brasileira
pertinente

O

Leis de uso e ocupação /
planos diretores

N

O

P

Lei federal de
parcelamento (áreas
institucionais)

Relação espaço construído /
espaço aberto.

O

Leis de uso e ocupação /
planos diretores

Taxa de ocupação e
Coeficiente de
Aproveitamento do solo

P

Leis de uso e ocupação /
planos diretores

Densidade construída,
densidade populacional

P

Leis de uso e ocupação /
planos diretores
(exigido por alguns
municípios)

Distribuição modal

N

O

Oferta de transportes
coletivos

N

O

Tempo médio de trajeto
domicílioOserviços

N

O

N

O

Indicador AQUA

1.1 O impacto do
desenvolvimento do bairro
ou loteamento nos bairros
vizinhos

Assegurar à vizinhança o
direito ao sol e à qualidade
das vistas

1.2 As interações com os
bairros vizinhos

Deslocamentos interbairros /
Infraestrutura viária entre
bairros / Ligação com
transporte coletivo
Existência de polos comuns
(educação, lazer, cultura,
esporte, saúde, comércio e
serviços)

1. Território e
contexto local

2. Densidade

Nível de exigência na
legislação brasileira

Critério AQUA

2.1 Densidade

3.2 Acessibilidade do sítio

4.1 Valorização e proteção
do patrimônio cultural,
arquitetônico ou
urbanístico

Emergência de uma
identidade própria
Valorização dos elementos da
paisagem identificados
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6. Água

Respeito ao patrimônio
existente

P

Leis de patrimônio

Preservar/Melhorar a
qualidade ecológica e
paisagística

P

Leis ambientais diversas

Vazão de escoamento

N

-

Coeficiente de
impermeabilização

O

Leis de uso e ocupação /
planos diretores

Coleta de águas pluviais

N

-

Proteção das espécies (flora)

O

Leis ambientais diversas
/ código florestal

Respeito às zonas protegidas
e às zonas de habitat das
espécies

O

Leis ambientais diversas
/ código florestal

Proporção entre os espaços
verdes naturais e plantados,
corredores verdes

P

Leis de uso e ocupação /
planos diretores

Desenvolver uma
conectividade ecológica

P

Legislação ambiental /
urbanística de alguns
poucos municípios (no
caso do vetor)

Poluição dos solos

P

Legislação ambiental /
sanitária

Poluição Atmosférica

P

Legislação ambiental

Poluição da Água

P

Legislação ambiental /
sanitária

11.1 Prevenção dos riscos
naturais

Parcela da população exposta

P

Código Florestal

14.1 Pluralidade funcional

Partilha do espaço

N

O

14.3 Pluralidade dos usos
nos espaços públicos

Abertura do céu,
profundidade da vista

P

Códigos de obras / leis
de uso e ocupação do
solo

Insolação

P

Códigos de obras / leis
de uso e ocupação do
solo

Limitar os incômodos
causados pelo vento

N

O

6.2 Drenagem

10.
10.1 Valorização e
Ecossistemas e
proteção da biodiversidade
biodiversidade

11. Riscos
naturais e
tecnológicos

14. Funções e
pluralidade

15. Ambientes
e espaços
públicos

Legenda

11.2 Prevenção da
Poluição

15.2 Criar um conforto
ambiental satisfatório

O O obrigatório

P O parcialmente exigido

N O não exigido
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Por meio da análise da tabela, pode3se perceber que, assim como na certificação LEED3
ND, predominam os critérios que estabelecem detalhamentos em relação a mecanismos já
existentes de algum modo na legislação brasileira (13 dos 26 critérios adotados). A
quantidade de critérios não abordados nos mecanismos existentes no país (oito ao todo) é
maior que aquela já considerada obrigatória aos mesmos moldes da certificação (cinco ao
todo).
Além das diretrizes presentes na tabela geral de critérios da certificação, a apresentação
do Referencial Técnico de Certificação187 estabelece diretrizes ainda mais detalhadas
relacionadas às questões de patrimônio e paisagem, tais como:
•

Preservar a diversidade das paisagens de modo sustentável;

•

Evitar a padronização das cidades e a banalização da arquitetura;

•

Apoiar3se na singularidade da geografia, da história, do clima e da cultura dos
espaços selecionados para a construção do bairro;

•

Proteger e valorizar os elementos do patrimônio.

Como exemplificação de possíveis aplicações dessas diretrizes, são apontadas:
•

Integrar o projeto na paisagem geral;

•

Explorar vegetais e água como elementos paisagísticos;

•

Preservar os elementos paisagísticos, assegurando a continuidade entre eles;

•

Considerar as interfaces e os espaços intermediários;

•

Tratar com o mesmo cuidado a concepção dos espaços vazios e cheios, dos espaços
comuns e daqueles privativos;

•

Otimizar a qualidade das vistas;

•

Valorizar o patrimônio arquitetônico existente;

•

Levar em conta o patrimônio urbano;

•

Fazer os moradores e usuários participarem da construção da imagem do lugar.

Curiosamente, em um sentido aparentemente oposto às sofisticadas diretrizes relativas à
paisagem e patrimônio, a certificação apresenta seu critério 15.3 intitulado como “Criar um
ambiente seguro” (vide tabela completa nos anexos), no qual se refere a um “percentual de

187

Fundação Vanzolini. Referencial técnico de certificação – Processo AQUA “Bairros e Loteamentos” Versão 0. Disponível em:
http://vanzolini.org.br/conteudoOaqua.asp?cod_site=104&id_menu=760. Acesso em 20.01.2015

114

implantação de rede de vigilância em área total”. Se, por um lado, o título remete a conceitos
como os “olhos da rua”, apresentado por Jane Jacobs, por outro, seu detalhamento pode
parecer um estímulo ao emprego de estratégias de segurança mais ostensivas, contraditório
com o frequentemente encontrado em loteamentos fechados e condomínios horizontais
brasileiros, tais como redes de patrulhamento.
Tal critério pode ainda ser associado ao fato de, diferentemente do sistema LEED, não
existirem critérios específicos que estimulem o livre acesso ao empreendimento certificado,
embora existam critérios relacionados à aceitação dos moradores do entorno e busca de
pluralidade funcional.

Comparações
Dentre os critérios selecionados como parâmetros de qualidade projetual pertinentes a
este trabalho, constatou3se serem comuns a ambas as certificações:
•

Busca por empreendimentos compactos e com maiores densidades populacionais;

•

Proteção aos ecossistemas (fauna e flora);

•

Redução da dependência do transporte individual e incentivo ao uso do transporte
coletivo;

•

Busca pela inserção e conexão com os bairros do entorno;

•

Estímulo à diversidade de usos urbanos.

Por outro lado, foram identificadas algumas ênfases específicas em alguns temas que,
embora muitas vezes apareçam em ambas, são abordados com diretrizes mais precisas por
uma delas. Destacam3se:
AQUA:
•

Conforto ambiental – insolação, fluxos de vento. Percebe3se uma ênfase da
certificação nesses aspectos, presentes também em outros quesitos não
selecionados para este trabalho (vide tabela completa de critérios nos anexos);

•

Aspectos ligados à paisagem, patrimônio e cultura, como mencionado
anteriormente;

•

Aspectos referentes à drenagem urbana;

115

•

Conectividade ecológica. Embora presente no LEED3ND, recebe maior ênfase da
certificação AQUA devido à existência de um critério específico para tal questão;

•

Prevenção de riscos por desastres naturais;

•

Redução das poluições do ar, água e solos.

LEED3ND:
•

Abertura ao uso das comunidades / ausência de fechamentos. Tal critério,
obrigatório pela lei federal brasileira de parcelamento do solo, apresenta evidentes
dificuldades de aplicação em loteamentos fechados. De acordo com esse critério,
empreendimentos como o Residencial Damha Golf I, certificado pelo sistema
AQUA, não seriam aprovados por esta certificação, considerando3se que a
abertura ao acesso é um pré3requisito e não apenas um crédito;

•

Conservação de áreas agricultáveis. Enfatiza3se a busca pelo aproveitamento do
uso do solo para fins agrícolas e os possíveis desdobramentos econômicos dessa
atividade;

•

Conservação de áreas de várzeas. Embora ambas as certificações apresentem
critérios de preservação da biodiversidade, o sistema LEED dá ênfase específica
àquela associada aos recursos hídricos.

•

Reurbanização de áreas contaminadas ou em processo de descontaminação. Assim
como os critérios direcionados a áreas agricultáveis, evidencia uma ênfase à busca
do melhor aproveitamento do solo urbano e rural;

•

Envolvimento da comunidade no processo de planejamento do futuro
empreendimento.

Analisando3se os critérios empregados pela certificação AQUA, pode3se perceber que a
abordagem adotada é por vezes menos palpável, porém mais rica, comparativamente ao
sistema LEED3ND. A título de exemplo, são abordados pelos critérios do sistema AQUA
interessantes questões não presentes de forma direta no sistema norte3americano, dentre
as quais destacam3se as menções ao patrimônio e paisagem.
Diferentemente do LEED3ND, o estabelecimento de pontuações pelo sistema AQUA
frequentemente

estabelece

como

parâmetro

mínimo

o

atendimento

das

normas/legislações existentes no local de implantação do projeto e atribui pontuações
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que se elevam em função do grau de melhoria em relação a esse patamar mínimo
estabelecido.
Com relação aos projetos já certificados, nota3se a heterogeneidade de exigências com
relação aos dois sistemas, exemplificada pela organização do empreendimento por meio
de loteamento fechado no Residencial Dahma Golf I, que embora não seja contraditória
aos critérios estabelecidos pelo sistema AQUA, entra em conflito com aqueles previstos
no LEED3ND. Também se observa a existência de lacunas no cumprimento de critérios
estruturais, como no caso da inserção em um entorno de ocupação rarefeita e isolada dos
núcleos adensados do entorno no bairro Ilha Pura, prevista pelo sistema LEED3ND, que o
certificou.
Por meio das análises realizadas, entende3se que ambos os sistemas de certificação têm
como principal mérito o fato de apresentar, de forma satisfatoriamente organizada e
clara, diversos parâmetros de qualidade projetual que costumam nortear os trabalhos de
urbanistas e paisagistas, porém de modo menos explícito. Além disso, estabelecem em
sua maioria parâmetros de qualidade inexistentes ou parcialmente abordados pelos
mecanismos legais brasileiros, considerando3se especificamente aqueles identificados
como mais pertinentes a este trabalho.
Transferência de potencial construtivo de cunho ambiental
A incorporação de áreas de preservação ambiental pela iniciativa privada pode auxiliar
no processo de adensamento dos núcleos urbanos parcialmente ocupados por meio de
dispositivos como a transferência de potencial construtivo. A aplicação desse instrumento
pode permitir que parte do custo de manutenção de espaços livres ambientalmente
significativos seja transferido do poder público para a iniciativa privada.
Esse mecanismo tem sido aplicado em algumas cidades brasileiras, como pode ser
exemplificado pelo uso da Transferência do Direito de Construir (TDC) na cidade de Natal
(RN), onde foi utilizado visando a preservação de uma significativa área na Zona de
Proteção Ambiental do município na qual se insere o Parque das Dunas. Nesse caso, a
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aplicação foi viabilizada por um instrumento previsto no plano diretor do município188,
que estabelece que empreendedores adquiram terrenos correspondentes à área a ser
preservada e recebam em contrapartida potencial construtivo para outros bairros, desde
que se comprometam com a preservação dos recursos ambientais presentes na área.
O funcionamento do mecanismo, no entanto, precisa ser aperfeiçoado, pois como aponta
Silva189, têm ocorrido distorções e apropriações indevidas do seu escopo, que geraram
uma espécie de mercado paralelo de venda de potencial construtivo no município,
tornando3o um instrumento de utilização corrente do mercado imobiliário para
verticalizar áreas com maior infraestrutura e, portanto, mais tradicionais da cidade. De
acordo com o autor, uma aplicação adequada do mecanismo deveria estar associada ao
conhecimento sobre o mercado fundiário e imobiliário por parte da gestão pública, algo
que não ocorria na cidade até então190. Segundo o autor:
O uso da TDC como ferramenta de auxílio à preservação deve ser estimulado, mas de
forma correta e atinente ao quadro urbano como um todo, não apenas como
substituição à desapropriação; entender a TDC como mero instrumento indenizatório –
em todos os casos previstos – não permite avaliar a efetividade da Política Urbana em
face aos interesses de preservação ambiental expressos nos planos diretores ou nos
Códigos de Meio Ambiente.191

Fomento às chácaras recreativas, segundas residências e pesqueiros
O uso de modelos de ocupação baseado em chácaras e áreas recreativas de pesqueiros
pode constituir alternativa de interface das ocupações humanas com recursos ambientais.
Sua aplicação pode ocorrer em áreas que funcionem como transição entre núcleos
urbanos compactos e manchas naturais de grande porte ou matrizes.
Graziano da Silva192 define chácara (ou sítio de recreio) como sendo:
(...) pequenas áreas de terra destinadas ao lazer de famílias de classe média urbana,
geralmente inferiores a 2 hectares, localizadas nas periferias dos grandes centros
urbanos, na orla marítima ainda não densamente povoada ou em áreas próximas a
rios, lagos, represas ou reservas florestais, e com fácil acesso através das principais
rodovias asfaltadas do país.193
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Lei municipal 82/2007
SILVA, A. F. C. D. Preservação e Instrumentos Urbanísticos: os avanços e limites da Transferência do Direito de Construir em NatalORN. III
Seminário Nacional sobre o Tratamento de Áreas de Preservação Permanente em Meio Urbano e Restrições Ambientais ao Parcelamento do Solo.
Belém: UFPA. 2014. p. 1O13.
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GRAZIANO DA SILVA, J. O novo rural brasileiro. Nova Economia, Belo Horizonte, v. 1, n. 7, p. 43O81, maio 1997.
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Tal forma de ocupação, com áreas construídas mais rarefeitas, permite maiores extensões
de superfícies permeáveis e cobertura arbórea dentro do limite de cada lote, desde que se
estabeleçam parâmetros mais precisos que os vigentes com relação à articulação desses
atributos ambientais quando consideradas em maiores escalas.
Graziano da Silva destaca outros aspectos positivos dessa forma de ocupação:
O impacto da proliferação das chácaras de fim de semana tem sido notável sobre a
paisagem rural. Primeiro, contribuem para manter áreas de preservação / conservação
do que restou da flora local e muitas vezes dão início a um processo de
reflorestamento, mesclando espécies exóticas e nativas. Segundo, expulsam as “grandes
culturas” que, em geral, utilizam3se de grandes quantidades de insumos químicos e de
máquinas pesadas, das periferias das cidades. Terceiro, dão novo uso a terras antes
ocupadas com pequena agricultura familiar, inclusive assalariando antigos posseiros e
moradores do local como “caseiros”, jardineiros e outras práticas de preservação e
principalmente guardiões do patrimônio aí imobilizado na ausência dos proprietários.194

Além disso, podem se associar a outras potenciais atividades econômicas tais como
pesqueiros e aluguel para fins de semana. Os estabelecimentos do tipo pesque3pague
podem complementar esse padrão de ocupação e representar fonte de renda para
municípios, quando vinculados a atividades turísticas. Segundo Cabianca e Drecker: “o
turismo pode representar uma alternativa de uso para estes estabelecimentos, uma vez
que grande parte dos seus frequentadores busca, além da pesca esportiva, momentos de
recreação em grupos de amigos ou em família, junto à natureza”195.
Como ressalva, mesmo que as diretrizes sugeridas sejam aplicadas nestas condições,
dificilmente se escapará da existência de estruturas urbanas ociosas por um longo
período do ano. Tal fato, no contexto de um país carente de infraestrutura urbana e
recursos, nos parece um desperdício de investimentos em áreas com baixo uso.
Nesse sentido, Souza196 (p. 252), ao analisar os modelos de residência de veraneio em
Bertioga (SP), sugere a implantação de modelos alternativos à residência própria, tais
como o tempo compartilhado (time3sharing), a propriedade fracional (fractional

ownership), os destination clubs e os condohotels.
Sendo assim, apesar de algumas restrições, o modelo baseado em chácaras de recreação e
pesqueiros mostra3se uma interessante alternativa para estabelecer interfaces menos

194

(GRAZIANO DA SILVA, 1997, p. 12)
(CABIANCA e DRECKER, 2007, p. 67)
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conflitantes com as dinâmicas ambientais de áreas urbanizadas dispersas e fragmentadas,
desde que se estabeleçam critérios adequados para ocupação dos lotes, prevendo
articulação com as manchas de cobertura arbórea existentes e que seja empregado como
forma de transição de áreas de ocupação urbana compacta para áreas ambientalmente
frágeis.
Densidades e concentração
concentração como fatores para conservação ambiental
A densidade de ocupação dos assentamentos urbanos estabelece importante relação com
a formulação de proposições que envolvam formas alternativas de interface entre
recursos naturais e áreas urbanizadas.
Como já foi destacado anteriormente, loteamentos e condomínios horizontalizados para
altas rendas ocupam muito espaço, característica essa inerente à sua própria concepção e
demanda, pois aqueles que os procuram têm interesse em lotes de grandes dimensões (se
considerarmos proporcionalmente à quantidade de habitantes que neles irão residir) e,
naturalmente, dispõem de recursos suficientes para arcar com os custos adicionais
envolvidos nesse modelo de moradia. Sendo assim, tais empreendimentos costumam se
caracterizar por baixas densidades tanto construtivas quanto populacionais197.
Apesar disso, a referência do que são “grandes dimensões” varia de cultura para cultura.
O padrão brasileiro para esse tipo de lote nos empreendimentos de alta renda, por
exemplo, frequentemente mostra3se inferior àquele dos subúrbios norte3americanos.
Tal questão pode ser exemplificada quando Forman198 3 cujo principal referencial é o
norte3americano 3 discute a densidade construtiva e populacional da urbanização em
áreas suburbanas e o impacto ambiental por ela causados, estabelecendo os seguintes
parâmetros:
•

Lotes pequenos ou “normais”: 10 unidades/hectare (equivalente a 1.000m² por
lote)

•

Lotes grandes – 2,5 unidades/hectare (equivalente a 4.000m² por lote)

197
Campos (2008, p. 423) menciona tais características ao se referir a dois exemplos expressivos desse tipo de empreendimento: o
conglomerado Alphaville Tamboré em São Paulo e o bairro da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro.
198
(FORMAN, 2014, p. 324)
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•

Lotes muito grandes – 0,5 unidades/hectare (equivalente a 20.000m² por lote)

De acordo com essa escala, o autor considera que um valor inferior a 0,5 lotes por
hectare (o que equivale a lotes de 20mil m²) é um caracterizador de áreas de dispersão
urbana. Para ele, o parâmetro adotado para lotes “normais” é 1.000m². Tomando como
exemplo o conglomerado Alphaville3Tamboré, um dos focos deste estudo, em 2008 a área
média dos lotes era de cerca de 680m²199, o que equivale a aproximadamente 15 unidades
por hectare. Tal valor, comparativamente a outros empreendimentos similares brasileiros,
pode ser considerado acima da média, porém menor do que o parâmetro americano
estabelecido por Forman como “normal”. Depreende3se, portanto, que o valor daquilo que
é considerado “normal” ou “disperso” varia de cultura para cultura.

Além disso, tal

parâmetro varia também em função da escala de abordagem adotada. Se for considerada
a ruptura dos tecidos urbanos por massas contínuas de vegetação e pelos corredores de
portes diversos, praticamente qualquer processo de urbanização pode ser caracterizado
como formas de dispersão.

199
Cálculo realizado a partir de tabela elaborada por Campos (2008, p. 176O177) com as áreas e quantidades de lotes de todos os
empreendimentos do conglomerado até então.
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Subúrbios em Boothwyn  Pensilvânia – EUA / Subúrbios de Chicago – EUA / Loteamento em Vargem Grande Paulista – SP.

Tendo em vista essa característica, diversos críticos dessas formas de urbanização
propõem modelos alternativos, geralmente baseados na cidade compacta, dentre os quais
se pode destacar Rogers.200
Nesse sentido, Peres e Polidori (2010) apontam como expediente para amenização dos
impactos da urbanização dispersa a criação de polos urbanizados compactos que tenham
maior autossuficiência em relação às demais áreas edificadas do entorno, visando reduzir
a necessidade constante de deslocamentos.
Entretanto, a compactação urbana em si não necessariamente leva à minimização de
impactos ambientais, como aponta Forman:
O limite para urbanização também traz à tona a questão da cidade compacta versus a
dispersa. Compacidade reduz fortemente a quantidade total de terra consumida por
urbanizações e a degradação ambiental a elas associadas. Mas uma cidade
completamente ocupada por áreas construídas sem espaços verdes ou pequenos locais
vegetados é quase desprovida de natureza, e discutivelmente não contribui para uma
população saudável. Logo, o limite de urbanização é uma medida chave para a
compacidade urbana.201

O autor também questiona as áreas permeáveis como parâmetro de impactos ambientais
ao afirmar que áreas urbanas com alta taxa de permeabilidade degradam maiores
extensões que os núcleos compactos202.
Nesse mesmo sentido, Farr203 (p. 100) busca demonstrar que áreas urbanizadas mais
compactas provocam menores impactos ambientais inclusive em quesitos que, a
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princípio, costumam ser criticados nesse modelo de urbanização. O autor cita como
exemplo um estudo realizado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos
(EPA) em 2006, que analisou o impacto de três diferentes densidades de urbanização no
escoamento superficial das águas204. O estudo apontou três resultados mais significativos:
•

A urbanização mais densa (20 moradias por hectare) apresentou uma redução do
escoamento superficial por moradia de aproximadamente 74% em relação ao
modelo de menor densidade, com 2,5 moradias por hectare.

•

Para um mesmo número de moradias, a urbanização mais densa produz menos
escoamento superficial e menos cobertura impermeável que a urbanização de
baixa densidade.

•

Para determinada quantidade de crescimento urbano, a urbanização de densidade
mais baixa ocupa uma parte maior da bacia hidrográfica.

Logicamente, tais resultados são válidos para uma comparação na qual a quantidade de
unidades e a área ocupada pelo empreendimento seja mantida constante para três
horizontes diferentes de densidades.
Outro aspecto a ser levado em consideração na discussão sobre densidades é a preferência
das pessoas por determinado modelo de moradia. Independentemente de argumentações
técnicas, os adeptos do modelo horizontalizado com casa isolada no lote dificilmente
adotariam o modelo verticalizado. Sendo assim, entende3se como inviável a concepção
de áreas urbanizadas exclusivamente compactas, qualquer que seja esse padrão de
compacidade a ser adotado.
Com relação aos impactos ambientais das diferentes densidades, Arendt205 argumenta que
o modelo de urbanização baseado em lotes de grandes dimensões pode ser prejudicial aos
recursos naturais existentes, pois os fragmenta no interior de diversas propriedades.

204
205

“Protect Water Resources with HigherODensity Development” EPA Publication 213ORO06O001
ARENDT, R. G. Conservation design for subdivisions: a practical guide to creating open space networks. Washigton DC: Island Press, 1996.
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O resultado desse modelo de urbanização pode ser amplamente observado em
loteamentos voltados para público de alto poder aquisitivo, dos quais são exemplos os
mais diversos subúrbios norte3americanos e inúmeros empreendimentos brasileiros como
Alphaville3Tamboré e Granja Viana. Nesses casos, observa3se um processo pelo qual as
coberturas arbóreas significativas são gradativamente subtraídas por meio da ocupação
de cada lote. Atuando3se desse modo, mesmo que se mantenham porcentagens maiores
de permeabilidade usualmente exigida por legislações ambientais, será realizada uma
troca da cobertura arbórea existente e muitas vezes nativa por áreas gramadas ou
pontualmente preenchidas por vegetação exótica não necessariamente adaptada ao local.

Loteamentos no bairro Jardim das Graças  Cotia –SP / Loteamento Aldeia da Serra  Santana de Parnaíba – SP. ] A
implantação dessas novas áreas urbanizadas, por regra, promove a remodelagem da paisagem local, envolvendo a retirada
de boa parte da cobertura arbórea existente e expressivos movimentos de terra.

Como alternativa a esse modelo, Arendt sugere que as áreas que possuam recursos
naturais significativos devem ser compartilhadas como bem comum entre moradores. Tal
lógica pode se mostrar viável em países que já possuam a cultura de compartilhar áreas
florestadas e de bosques, tais como os Estados Unidos, mas apresenta evidentes
dificuldades em ser implantada do mesmo modo na realidade brasileira, caracterizada
pelo abandono e degradação das áreas de preservação ambiental.
As referências apresentadas anteriormente evidenciam a necessidade do estabelecimento
de diretrizes para adensamento e novas urbanizações em áreas dispersas, de modo a
prever a consolidação dos núcleos urbanizados existentes e a delimitação precisa dos
novos núcleos, com provisão antecipada de infraestrutura nessas áreas, por meio, por
exemplo, de parcerias entre estados e municípios. Tal planejamento antecipado da
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urbanização, ou pelo menos de sua infraestrutura básica, é algo que dificilmente tem
ocorrido no Brasil, ao menos até 2015.
O papel do poder público
A criação, por meio dos dispositivos legais previstos na legislação urbanística e
ambiental, de um estoque expressivo de espaços livres ambientalmente frágeis sob a
responsabilidade de gestão e manutenção exclusivamente pelo poder público, tem se
mostrado um modelo inviável no caso brasileiro. A criação do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC)206 no ano de 2000, viabilizou no Brasil o aumento do
número de parques nacionais e estaduais nos últimos 15 anos207. No entanto, os
problemas de gestão e falta de recursos para manutenção dessas áreas, frequentemente
somados às descontinuidades administrativas, provocam significativas descontinuidades
nesse processo. Tal problema pode ser exemplificado pelo processo de criação de uma
grande quantidade de novos parques lineares urbanos em Áreas de Preservação
Permanente sem necessariamente se ter condições efetivas para a gestão e manutenção. A
esse respeito, Benfatti e Silva208 apontam que no município de Campinas:
(...) os parques lineares ao longo dos rios e córregos, que têm sido tomados como
modelo único das intervenções de caráter ambiental, gabarito, reproduzido ad nauseam
pelas administrações públicas, são fruto das pressões exercidas pela legislação
ambiental sem qualquer reflexão urbanística contemporânea. (p. 82)

O uso de dispositivos que transfiram parte dessa responsabilidade à iniciativa privada,
tais como o pagamento por serviços ambientais e a transferência de potencial
construtivo, podem representar alternativas para lidar com esse problema.
Outra possível diretriz para amenizar tal problema é o estabelecimento de uma
hierarquização da gestão dos espaços livres, na qual espaços livres recreativos ou para
preservação/conservação de maior porte, tais como, por exemplo, um parque linear ao
longo do rio estruturador de uma bacia hidrográfica principal, fique sob responsabilidade
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do governo estadual, enquanto parques de menor porte, com escala e abrangência de
vizinhança, fiquem ao encargo das municipalidades.
Além disso, as políticas e diretrizes devem ser articuladas entre os municípios, visando a
conexão necessária entre os espaços ambientalmente significativos. Tal fato se mostra
fundamental para o alcance dos objetivos acima e praticamente não tem existido como
prática no país, situação ainda mais dificultada pelos frequentes casos de ingerência
administrativa existentes.
Possíveis papéis da iniciativa privada
A atuação da iniciativa privada como agente que pode contribuir para a preservação e/ou
conservação de recursos naturais constitui questão polêmica, visto que essa discussão
frequentemente recai em posicionamentos ideológicos, que levam a uma bipolarização
possivelmente simplista, na qual se pode chegar, por um lado, a ideais de exacerbação
dos princípios neoliberalistas e por outro, à defesa do papel do Estado como um provedor
quase exclusivo da tutela dos recursos naturais.
Tendo em vista as dificuldades historicamente observadas do papel do Estado na
manutenção e gestão do sistema de espaços livres, considera3se aqui a possibilidade de
uma participação da iniciativa privada, de modo a compartilhar essas responsabilidades.
Obviamente, não se trata da delegação indistinta de áreas ambientalmente frágeis à
responsabilidade da iniciativa privada, mas sim de uma subdivisão de responsabilidades
visando desonerar o poder público e permitir uma gestão e manutenção mais adequadas
desses espaços livres. Pressupõe3se também que os frequentes e históricos problemas de
corrupção decorrentes da delegação de responsabilidades à iniciativa privada no país
sejam gradativamente reduzidos.
De acordo com essa lógica, por exemplo, empreendimentos voltados para maiores faixas
de renda poderiam arcar com a preservação de áreas ambientalmente frágeis por meio de
mecanismos como as Reservas Particulares Patrimônio Natural209 ou reservas biológicas.

209
Mecanismo legal criado pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação no ano de 2000, definido por este como “uma área privada,
gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica”.
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Nessa situação, os futuros proprietários possuem recursos suficientes para arcar com
custos da terra mais elevados, visando manter as áreas ambientalmente frágeis sem
ocupação, sob argumento de melhoria de qualidade de vida.

Área de apoio aos passeios guiados da RPPN na Fazenda Cabeceira do Prata  Bonito – MS

A migração de responsabilidades sobre as áreas ambientalmente frágeis para a iniciativa
privada também pode ocorrer por meio da gestão de espaços livres públicos
ambientalmente frágeis. Nesse sentido, ao discutir modelos de gestão para as unidades de
conservação nacionais, Ilha (2014), a partir de sua experiência com a gestão de Unidades
de Conservação no Rio de Janeiro, argumenta que a concessão de serviços deve ser
priorizada em detrimento da concessão de áreas, pois esta última pode trazer o temor de
que ocorra uma privatização do patrimônio público, sem que, com isso se ganhe mais
eficiência na prestação de serviços210 (p.5). Como exemplo, o autor cita o caso do Parque
Nacional do Iguaçu (Paraná), no qual os dois tipos de concessões ocorrem e, embora a
prestação de serviços se faça de modo exemplar, há problemas com as restrições àqueles
que desejam praticar esportes de aventura.
2.3.3. Quadro síntese
Foram apresentados anteriormente uma série de conceitos e diretrizes projetuais que são
aqui considerados adequados às intervenções urbanísticas paisagísticas em áreas urbanas
fragmentadas e/ou dispersas. O quadro a seguir busca sintetizar e conferir uma visão de
conjunto dos mesmos. Vários dos critérios presentes no quadro são aplicáveis não só às
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áreas de dispersão e fragmentação urbana, como também aos mais diversos tipos de áreas
urbanizadas.
Criou3se um campo específico para identificar as referências para elaboração das
diretrizes, que basicamente foram os sistemas de certificação LEED3ND e AQUA e os
trabalhos de Forman (2014) e Campos, Queiroga et al. (2011). Diversas das diretrizes
analisadas que aparecem separadamente nos sistemas LEED3ND e AQUA foram aqui
reorganizadas de modo a figurar em grupos unificados por conceitos similares.
Foi realizada uma subdivisão geral das diretrizes em dois grupos maiores – aquelas
referentes predominantemente às dinâmicas naturais e aquelas mais relacionadas às
dinâmicas urbanas. Tal organização foi realizada de modo a ficar coerente com a
principal divisão estabelecida como método de leitura neste trabalho. Naturalmente, todas
as diretrizes listadas envolvem em algum grau as dinâmicas naturais e urbanas
simultaneamente, dada a interdependência desses processos. Dentro desses dois grupos
foi feita a seguinte classificação por tipologias de solução:
Dinâmicas naturais:
•

Águas – diretrizes referentes tanto à drenagem urbana quanto à manutenção das
dinâmicas

naturais

associadas

mais

diretamente

aos

recursos

hídricos.

Relacionam3se com medidas de ordenamento da urbanização, visando resguardar
os corpos d`água do seu impacto e também evitar a sobrecarga da rede de
drenagem associados a esse processo. Envolve ainda a busca pela redução dos
desperdícios com as redes de fornecimento e dos processos de contaminação das
águas;
•

Solos – referentes tanto à sua proteção contra a poluição/contaminação quanto à
sua relação com questões de estabilidade e os impactos decorrentes de sua
modelagem (grandes movimentações de terra);

•

Vegetação – referentes à proteção da flora. Relacionam3se tanto à preservação e
conservação quanto ao estabelecimento de conectividade e articulação entre
fragmentos de cobertura arbórea;
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•

Ecossistemas e biodiversidade – aplicam3se de forma mais abrangente aos diversos
suportes naturais e sua relação com as formas de vida tanto da flora quanto da
fauna.

Dinâmicas urbanas:
•

Urbanísticas – relacionadas à redução dos impactos decorrentes da urbanização.
Destaca3se a compactação e aumento de densidade dos núcleos urbanizados, o
fornecimento adequado de infraestrutura para essas áreas e a articulação das
novas áreas urbanizadas com aquelas já existentes no entorno;

•

Mobilidade – mecanismos voltados à ampliação da rede de transporte coletivo e
modais não motorizados, à conectividade dos tecidos urbanos e à redução do uso
de automóveis e da poluição deles decorrente;

•

Paisagem – referem3se à redução dos impactos visuais provocados por
determinados tecidos urbanos e manutenção da possibilidade de apreensão das
paisagens e referenciais significativos;

•

Produção e gestão – relacionadas aos atores sociais responsáveis pela promoção
das ações de qualificação dos espaços livres tanto do poder público quanto da
iniciativa privada, e das relações estabelecidas entre eles que permitem a
viabilização dessas ações;

•

Socioe
Socioeconômicas – referentes à promoção de fontes de sustento relacionadas aos
atributos ambientais das áreas urbanizadas dispersas e fragmentadas, sobretudo
por meio de atividades rurais e turísticas;

•

Socioculturais
Socioculturais – relacionadas à redução das desigualdades sociais e ao
fortalecimento dos vínculos culturais dos grupos sociais;

•

Recreação e convívio – referente à estruturação de um sistema de espaços livres
que atenda de forma satisfatória as demandas por lazer e sociabilização.

Dentro dessas subcategorias, foi efetuada outra subdivisão, estabelecendo quais
mecanismos são estruturais e, portanto, devem ser considerados prioritariamente e quais
desempenham papel complementar.
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Tabela 5 – Quadro síntese de referências e conceitos projetuais urbanísticos / paisagísticos. Montagem do autor
Principal
Dinâmica
Tipologia
Prioridade
Diretriz
referencial
predominante de solução
utilizado
Afastamento das áreas urbanizadas da cota de
LEEDND
inundação
Conservação de corpos d'água e várzeas

LEEDND

Implantação de novas áreas urbanas em
proximidade à infraestrutura de água e esgoto

LEEDND

Aproveitamento urbano pleno das águas
1Estrutural
Estabelecimento de uma rede adequada de
esgoto e tratamento de águas
Recursos
hídricos e
drenagem
urbana

Natural

Traçado das vias e delimitação das áreas a
receberem edificações respeitando as linhas de
drenagem naturais (talvegues)

2
Complementar

1Estrutural
Ecossiste
mas e
biodiversi
dade

2
Complementar

Controle de assoreamento e sedimentação nas
águas
Ampliação das superfícies permeáveis em áreas
já urbanizadas e incentivo à sua priorização em
novos núcleos urbanos
Estancar os desperdícios no sistema de águas
urbanas
Fomento ao emprego das tecnologias
denominadas por Pellegrino211 como
infraestrutura verde, tais como lagoas pluviais,
recursos de filtragem de águas pluviais,
biovaletas e canteiros de chuva para drenagem

QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011), AQUA
QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011), AQUA
QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)
QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)
AQUA
Forman (2014)
QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)

Estabelecimento de interface não conflitante
entre fluxos ecológicos e redes urbanas

Forman (2014)

Gestão adequada dos espaços de conservação
de habitats ou várzeas

LEEDND

Prioridade à proteção de espécies com perigo
de extinção e comunidades ecológicas

LEEDND

Estabelecimento de conexões adequadas entre
os espaços ambientalmente frágeis
considerando as articulações por meio de
corredores e trampolins ecológicos
Respeito às zonas protegidas e às zonas de
habitat das espécies
Promoção da heterogeneidade e biodiversidade
de habitats

LEEDND, AQUA,
QUAPASEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)
AQUA
Forman (2014)

Delimitação de novos espaços para conservação
de habitat ou várzeas

LEEDND

Restauração de habitats ou várzeas degradados

LEEDND

211
PELLEGRINO, P. R. M.; , N. S. C. Infraestrutura verde: uma estratégia paisagística para a água urbana. Paisagem Ambiente: ensaios, São Paulo,
n. 25, p. 125 O 142, 2008.
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Restauração de paisagens
Redução da poluição / contaminação dos solos

1Estrutural
Solos

2
Complementar

1Estrutural
Vegetação

Implantação de qualquer tipo de urbanização
em áreas com solos mais propícios à
urbanização (estáveis, menos frágeis)
Traçado de vias respeitando o relevo original
do terreno, de modo a evitar quantidades
elevadas de movimentação de terra e buscando
a compensação entre operações de corte e
aterro
Não ocupação de áreas com declividade
elevada e topos de morro, nos moldes dos
parâmetros estabelecidos pelas leis Lehmann
(Lei Federal 6766/1979) e pelo Código
Florestal (Lei Federal 4771/1965) / Preservação
de Taludes Acentuados
Reurbanização de terras contaminadas ou
prioritárias para descontaminação
Concepção de corredores viários articulada com
corredores de cobertura arbórea, visando
conectar fragmentos significativos e matrizes
Conexão das coberturas arbóreas a serem
preservadas ou complementadas dentro dos
loteamentos de modo a articulálas com
aquelas existentes no entorno, de acordo com
mapeamento macro a ser previsto em plano
municipal e metropolitano

Metzger e
Brancalion (2013)
AQUA
QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)
QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)

QuapaSEL /
LEEDND

LEEDND
QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)
QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011), AQUA

Articulação das manchas de cobertura arbórea
nas áreas urbanizadas existentes por meio de
corredores e trampolins ecológicos

2
Complementar

1Estrutural

Urbana

Mobilidad
e

2
Complementar

Proteção das espécies (flora)
Utilização de arborização viária empregando
obrigatoriamente espécies nativas (se possível,
endêmicas) ou exóticas comprovadamente
adequadas ao ecossistema local.
Redução do tempo médio de trajeto domicílio
serviços

AQUA

Oferta de transportes coletivos de boa
qualidade e distribuição modal
Redução da dependência de automóveis por
meio da promoção da gestão da demanda de
transporte público

AQUA

Criação de uma rede articulada de vias de
circulação
Priorização da circulação dos pedestres e
bicicletas no planejamento de novas áreas
urbanas
Acessibilidade universal
Redução de áreas para estacionamento ou
quando necessário, redução do impacto
decorrente de sua instalação

QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)
AQUA

LEEDND
LEEDND /
QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)
LEEDND
LEEDND
LEEDND
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Priorização da criação de vias públicas para
acesso local no curso médio das bacias dos
cursos d’água, evitando a implantação destas
nas proximidades da nascente e foz
Criação de redes de circulação para pedestres e
bicicletas conectando espaços livres recreativos
e centralidades. Utilização dessas formas de
transporte não só para recreação como
também considerando deslocamentos ao local
de trabalho
Dispositivos para redução das áreas muradas

1Estrutural

Produção
e gestão

2
Complementar

Valorização das visuais significativas por meio
de mirantes
Estabelecimento de parcerias entre estado e
municípios para implantação do sistema de
espaços livres
Aumento da extensão protegida por parques e
reservas naturais
Estabelecimento de parcerias públicoprivadas
para gestão dos espaços livres dos loteamentos,
tais como o incentivo à criação de Reservas
Particulares do Patrimônio Natural (RPPN)
Definição de corredores, matrizes e manchas
como unidades de projeto/legislativas/de
urbanização
Estabelecimento de parcerias com a iniciativa
privada para a delimitação e gestão de áreas
naturais
Pagamento por serviços ambientais
Uso das certificações ambientais pelo poder
público como parâmetro para aprovação de
empreendimentos

Programas de avaliação pósocupação
permanentes para espaços livres recreativos

Hierarquização dos espaços livres compatível
com as demandas do entorno

Recreação
e convívio

1Estrutural

Integração de equipamentos institucionais aos
espaços livres tanto do ponto de vista
funcional quanto com relação à gestão
Implantação de equipamentos recreativos de
lazer ativo, tais como playgrounds, quadras
esportivas, pistas de caminhada e
equipamentos de ginástica
Criação de “áreas tampão”, nas quais sejam
incorporados usos de transição em relação aos
fragmentos significativos de cobertura arbórea,
com atividades humanas menos impactantes às
dinâmicas ecológicas existentes no entorno
imediato das áreas urbanizadas, tais como usos
recreativos

QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)

QuapaSEL /
LEEDND

pesquisas do
autor
QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)
pesquisas do
pesquisas do
autor
QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)
QuapaSEL
pesquisas do
autor
pesquisas do
autor
pesquisas do
autor
QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)
QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)
QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)
QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011), AQUA
QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)
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2
Complementar

1estrutural

Estabelecimento de critérios para distribuição
de equipamentos urbanos em áreas de APPs
Criação por município de um sistema de
espaços públicos de recreação e conservação
articulado entre si / Espaços verdes e sistema
de parques
Compartilhamento de espaços livres nos
loteamentos
Criação de áreas recreativas de transição para
áreas de mata protegidas pelo empreendedor
como contrapartida na aprovação de projetos
privados
Conciliação das aplicações da ecologia urbana
com objetivos sociais
Proximidade entre habitação, empregos e usos
institucionais
Localização de áreas previstas para moradia de
população de menor renda em locais providos
de infraestrutura de comércio, serviços e
transporte / Atendimento prioritário a
demandas habitacionais em áreas com
ocupações precárias conflitantes com
dinâmicas ecológicas
Criação ou reforço de referenciais locais, de
modo a acentuar os vínculos afetivos dos
habitantes com o local onde residem

Sociocultu
ral

Previsão de espaços livres voltados para a
manifestação cultural, tais como realização de
eventos, exposições e feiras

2
Complementar

1Estrutural
Socioecon
ômica

Aplicação do conceito de serviços da paisagem
Incentivo a comunidades abertas / acesso a
espaços públicos ativos

1Estrutural

QuapaSEL /
Forman (2014)
pesquisas do
autor
pesquisas do
autor
Forman (2014)
LEEDND

QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)
QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011), AQUA
QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)
Bastian,
Grunewald et al.
(2014)
LEEDND

Promoção do alcance e envolvimento da
comunidade na formulação de propostas

LEEDND

Respeito ao patrimônio existente
Fomento a chácaras
recreativas/pesqueiros/áreas de segunda
residência
Conservação de áreas agricultáveis/Utilização
dos espaços livres de modo a contribuir para a
sustentabilidade econômica dos municípios,
utilizandoos para atividades rurais e
extrativistas conforme suas vocações

AQUA

Fomento à produção local de alimentos

LEEDND

2
Complementar

Urbanístic
a

QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)

Criação de estradas cênicas e rotas turísticas
Conectividade / Acesso a Bairros Adjacentes /
Espaços Públicos
Consolidação dos núcleos urbanizados
existentes

Cabianca e
Drecker (2007)
LEEDND /
QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)
QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)
LEEDND
LEEDND
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Promoção da diversidade de usos e dos tipos de
habitação
Urbanização compacta / distribuição das
populações “agregadas” / Locação Inteligente /
Locações Preferenciais / mecanismos
promovidos pelo poder público que evitem o
isolamento de extensas porções urbanizadas /
Adensamento da malha urbana existente nos
municípios de modo a otimizar o uso da
infraestrutura disponível e evitar o
espraiamento de novas áreas urbanizadas.
Revisão das áreas de adensamento previstas
nas legislações municipais

Articulação dos usos rurais com novas áreas
residenciais

2
Complementar

Provisão antecipada de infraestrutura para
novas urbanizações
Fornecimento de condições de conforto
térmico às áreas urbanizadas (insolação,
ventos, condições térmicas)
Limitação dos tamanhos dos parcelamentos
murados ou exigência de interfaces maiores
destes com o entorno por meio de mecanismos
alternativos aos muros e gradis, tais como o
fomento à ocupação dos perímetros para usos
abertos às ruas da vizinhança
Redução do tamanho dos lotes nos
empreendimentos, de modo a ampliar o porte
das áreas coletivas preservadas (ARENDT,
1996)

LEEDND

QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)

QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)
QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)
AQUA

QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)
QuapaSEL
(Campos,
Queiroga et al.,
2011)
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3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: O VETOR OESTE DA RMSP
3.1. DINÂMICAS URBANAS
3.1.1. A URBANIZAÇÃO
A mancha urbanizada da RMSP possui cerca de 90km no sentido Leste3Oeste e 45km no
sentido Norte3Sul. A observação do processo histórico da sua evolução permite perceber
que a extensão urbanizada do seu vetor oeste (V.O.), juntamente com o vetor leste, é
maior devido à situação geográfica das porções norte e sul, que apresentam como
barreiras significativas à urbanização as serras da Cantareira e do Mar, respectivamente.
Embora não apresente barreiras naturais de maior vulto, os suportes naturais do vetor 3
caraterizado originalmente por matas densas, relevo predominantemente acidentado e
densa rede hídrica 3 contribuíram para uma ocupação mais tardia212, comparativamente
aos demais da RMSP213.
Os principais estruturadores naturais do seu entorno são a Serra da Cantareira ao norte,
que abrange uma parte do município de Cajamar, e um conjunto de amplos fragmentos
florestais nos municípios de Embu3Guaçu e São Lourenço da Serra, que se conectam à
Serra do Mar a cerca de 30 km ao sul. Estes fazem parte de um extenso conjunto que
integra a maior área contínua de Mata Atlântica do país, paralelamente à costa litorânea,
com uma faixa de cerca de 60km de largura.

212
Langenbuch aponta prevê tal fenômeno no início da década de 1970, quando, ao analisar quais porções da metrópole paulistana já haviam
absorvido áreas suburbanas do entorno, o autor aponta que “A oeste praticamente não se verificou absorção territorial de subúrbios. A área
edificada contínua da cidade apenas ultrapassou o rio Pinheiros no trecho compreendido entre a Cidade Universitária e a Cidade Jardim. Entre o
Jaguaré e a cidade a fusão ainda não se concretizou” (LANGENBUCH, 1971, p. 228)
213
Cf. (MEYER, 2004)
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Inserção do vetor oeste na RMSP. Fonte: montagem do autor e Viviane Ribeiro Viana sobre base do Google Earth, 2014

A maior matriz urbana do vetor corresponde ao município de Carapicuíba, abrangendo
também partes dos municípios de Barueri, Jandira e Itapevi. São igualmente importantes
na estruturação do território as manchas urbanizadas de formato predominantemente
linear/tentacular ao longo dos eixos rodoviários e ferroviários principais, com
fragmentações e dispersões nos interstícios destes. Em ambas, predominam os usos
residenciais, entremeados por alguns vetores de comércio e serviço 3 sobretudo ao longo
das principais vias 3 e por setores de indústria e logística ao longo das rodovias. Diversos
trechos das manchas – principalmente nos municípios de Santana de Parnaíba e Barueri 3
são pontuados por áreas verticalizadas, de modo similar ao que frequentemente ocorre na
metrópole paulistana.
A ocupação inicial do vetor ocorreu nos terraços próximos às várzeas do Rio Tietê, nos
quais se instalou a Estrada de Ferro Sorocabana, em 1875. Devido tanto à ferrovia quanto
ao relevo menos acidentado, as áreas mais próximas receberam a ocupação mais intensa,
expandindo de forma significativa os núcleos urbanizados que originaram os atuais
municípios de Osasco e Carapicuíba, que posteriormente viriam a se conurbar com a
cidade de São Paulo.
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Municípios e principais suportes naturais do vetor oeste da Região Metropolitana de São Paulo. Fonte: montagem do autor
e Viviane Ribeiro Viana sobre base do Google Earth, 2014

Especificamente no vetor, o processo de ocupação se originou em três núcleos de
urbanização: Itapecerica da Serra, Santana de Parnaíba e Cotia. Quase todos os demais
municípios têm origem em desmembramentos desses, sendo a maioria (três deles) fruto de
emancipações de Cotia, como pode ser constatado na tabela 6. A única exceção é
Carapicuíba, que surgiu do desmembramento de Barueri, que na época tinha se
emancipado a menos de vinte anos. Tais desmembramentos se inserem no fenômeno
denominado por Langenbuch como “esfacelamento político3administrativo da Grande
São Paulo” 214.
Município

Município de origem

Data da emancipação

Barueri

Santana de Parnaíba

1948

Itapevi

Cotia

1959

Embu das Artes

Itapecerica da Serra

1959

Carapicuíba

Barueri

1964

Jandira

Cotia

1964

Vargem Grande Paulista

Cotia

1981

Tabela 6 – Emancipações dos municípios do vetor oeste. Fonte: (MEYER, 2004, p. 4647). Montagem do autor

214
Langenbuch menciona esse processo ao afirmar que “Uma das facetas assumidas pelo desenvolvimento suburbano de São Paulo é a grande
proliferação de núcleos suburbanos. Em correlação e como consequência, verificaOse acentuado processo de desmembramento políticoO
administrativo nos municípios vizinhos a São Paulo.” (LANGENBUCH, 1971, p. 229)
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A indução à ocupação por meio de eixos de mobilidade teve papel relevante na maioria
das emancipações dos municípios. Barueri, Jandira, Carapicuíba e Itapevi se originaram
de núcleos surgidos a partir de estações ferroviárias da antiga Estrada de Ferro
Sorocabana, por meio daquilo que foi chamado por Langenbuch como “povoados3
estação”215. Vargem Grande Paulista originou3se do crescimento de um distrito de Cotia a
partir de sua fácil acessibilidade pela Rodovia Raposo Tavares. Embu das Artes enquadra3
se 3 juntamente com Itapecerica da Serra, do qual se emancipou 3 em um processo de
crescimento denominado por Langenbuch como “desenvolvimento de área apartada da
ferrovia”216, configurando3se como exceção aos demais casos analisados.
A maioria dos municípios experimentou as expansões mais significativas de suas
manchas urbanizadas a partir da década de 1960, a princípio com núcleos urbanizados
pulverizados concomitantes ao processo de industrialização ao longo das rodovias Régis
Bittencourt (Itapecerica da Serra e Embu das Artes) e Raposo Tavares (Cotia e Vargem
Grande Paulista) e mais concentrados na linha férrea (Barueri, Carapicuíba, Jandira e
Itapevi), sendo neste último caso, vinculados aos chamados “subúrbios3estação”217 da
ferrovia Sorocabana218. Ao longo dos anos 1970, esses núcleos foram se conectando até
formar manchas lineares praticamente contínuas no início dos anos 1980.

215

Segundo o autor, povoadosOestação são núcleos urbanizados que surgem no entorno das estações ferroviária e que constituem “pontos de
convergência e produtos das áreas circunvizinhas”. Tal atribuição permitia a essas áreas “assumir uma modesta função regional” (LANGENBUCH,
1971, p. 104). Outro fator associado ao crescimento desses núcleos urbanizados é a industrialização: “Além da modesta função comercial a que
nos referimos atrás, muitos dos pequenos povoados das estações ferroviárias abrigariam também a função industrial, compreendendo
inicialmente o beneficiamento e a transformação de matérias primas extrativas produzidas nas redondezas” (LANGENBUCH, 1971, p. 105O106)
216
Com relação a esse fenômeno, o autor menciona que: “(...)um quadrante dos arredores paulistanos conheceu um razoável desenvolvimento,
apesar de ter ficado completamente fora do domínio de qualquer ferrovia. TrataOse da zona de Itapecerica e Embu” (p. 120). A respeito da causa
desse processo, o autor explica que: “É compreensível que este quadrante dos arredores paulistanos, possuidor de recursos naturais aproveitáveis
e de terras não ocupadas, despertasse as atenções e viesse a participar do contexto geral da nova organização regional impulsionada por São
Paulo. Havia, por parte de setores do poder público, uma consciência da possibilidade e da conveniência do aproveitamento da citada área, bem
como, por motivos similares, da zona de Embu” (p. 120O121)
217 Langenbuch usa essa expressão para se referir às áreas originadas em sua maioria pelos “povoadosOestação” que ganharam extensão muito
maior, configurando vastas áreas residenciais que se tornaram muitos dos bairros e cidadesOdormitório da RMSP.
218 A esse respeito, Langenbuch comenta que a política de aumento do número de trens e estações promovida de forma tardia pela Estrada de
Ferro Sorocabana provocaria, embora em escala mais modesta, um crescimento da urbanização no entorno da linha férrea semelhante ao que
ocorreu ao longo da Central do Brasil em direção ao leste da RMSP. Segundo o autor, por meio desse processo surgiram os núcleos de Antônio
João, entre Carapicuíba e Barueri, e os núcleos Jardim Silveira e Jardim Belval, entre Barueri e Jandira. (LANGENBUCH, 1971, p. 175)
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1962

1972

1983

2001

Mapas da evolução histórica das manchas urbanizadas do vetor oeste da RMSP. Fonte: Seção de Produção de Bases Digitais
para Arquitetura e Urbanismo (CESAD – USP), 2001

Nesse período, as manchas urbanas conformadas ao longo das rodovias Raposo Tavares e
Régis Bittencourt apresentavam larguras similares, enquanto a mancha ao longo da linha
férrea apresentava largura expressivamente maior, passando a derivar para sudoeste em
direção a Cotia. Contribuiu para esse crescimento o surgimento de uma série de bairros
dormitório e conjuntos habitacionais durante as décadas de 1970 e 1980 nos municípios
de Barueri, Carapicuíba, Jandira e Itapevi.
Nesse mesmo período, observa3se também o crescimento das áreas urbanizadas em volta
do reservatório Guarapiranga, extrapolando os limites do município de São Paulo e
atingindo a porção leste dos municípios de Embu das Artes e Itapecerica da Serra.
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A inauguração da Rodovia Castelo Branco no final da década de 1960 e o surgimento,
em 1973, do conglomerado Alphaville3Tamboré nos municípios de Barueri e Santana de

Parnaíba promovem uma derivação da mancha originada pela linha férrea, seguindo o
próprio eixo dessa via na direção oeste e também seguindo na direção noroeste,
paralelamente ao Rio Tietê e à atual Rodovia dos Romeiros (antiga Estrada de Itu).
Alphaville3Tamboré 3 sobretudo em sua parte voltada ao comércio e serviços 3 consolida3
se como uma centralidade de caráter metropolitano, exercendo grande atração no seu
entorno, impulsionando o crescimento dos municípios ao redor219. A importância exercida
pelo polo pode ser exemplificada pelos movimentos por sua emancipação na década de
1990, que não alcançaram seu objetivo em virtude de falta de apoio político na época220.
Vista aérea dos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba. Destacamse o Rio Tietê, cortando a área, e o conglomerado
Alphaville Tamboré, na porção à esquerda da imagem. Foto: Silvio Soares Macedo, 2014
Mancha conurbada dos municípios de São Paulo, Osasco e Carapicuíba. Foto: Silvio Soares Macedo, 2008

219
220

(CAMPOS, 2008, p. 105O106)
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Mancha conurbada dos municípios de São Paulo, Osasco e Carapicuíba. Observase, em primeiro plano, maior presença de
fragmentos florestais correspondente aos empreendimentos residenciais do eixo da Rodovia Raposo Tavares. Foto: Silvio
Soares Macedo, 2014

Segundo Meyer, além do surgimento desse núcleo autônomo e de importante influência,
o espraiamento da urbanização no vetor também passou a ser influenciado
significativamente pela oferta de condomínios e loteamentos residenciais para moradores
de alta e média renda decorrente não só desse empreendimento, como também de
diversos outros em Cotia e Itapecerica da Serra e da consolidação de áreas para o turismo
e lazer no município de Embu das Artes221. Outra dinâmica significativa observada é a
consolidação do município de Osasco como subcentro polarizador do vetor222.
A partir da década de 1990, observa3se o alargamento das manchas contínuas ao longo
dos eixos rodoviários e a ramificação desse processo ao longo das estradas vicinais,
conectando gradativamente os interstícios das manchas lineares de leste para oeste, a
partir da mancha conurbada composta pelos municípios de São Paulo, Osasco,
Carapicuíba e Taboão da Serra.
O perfil da paisagem existente no vetor em 2015 se reflete na configuração do seu perfil
socioeconômico, composto de importantes áreas industriais e de serviços, dentre as quais
se destaca o conglomerado Alphaville3Tamboré, que figura como uma das sete áreas
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(MEYER, 2004, p. 45)
(MEYER, 2004, p. 45)
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destinadas a atividades centrais da metrópole, sendo chamado por Meyer223 como “núcleo
autônomo”. É também ocupado por extensas áreas voltadas para segmentos de alta e
média rendas e entremeada por manchas de bairros populares e algumas favelas,
presentes em praticamente todos os municípios. Nos municípios de Embu das Artes e
Itapecerica da Serra, tal conformação se deu pelo processo denominado por Meyer (2004)
como “dispersão de favelas”, no qual a expansão dos loteamentos precários conurbados
ao município de São Paulo é responsável por significativos acréscimos populacionais
nesses dois municípios.
3.1.2. OS MUNICÍPIOS
Será realizada a seguir uma breve caracterização dos momentos mais significativos da
ocupação dos municípios do vetor da década de 1950 em diante, período no qual a área
passa por transformações mais intensas relacionadas ao processo de urbanização que
resultaram em modificações na configuração de sua paisagem.
Barueri
Um marco significativo para o município é a implantação, em 1973, do conglomerado de
empreendimentos imobiliários, empresariais, industriais, residenciais e comerciais
Alphaville3Tamboré por iniciativa da Construtora Albuquerque Takaoka S.A224,
beneficiado pela inauguração da rodovia Presidente Castelo Branco, no fim da década de
1960. Este foi um expressivo indutor da urbanização do município, direcionando sua
ocupação a partir da margem direita do Rio Tietê em direção a Santana de Parnaíba (com
o qual compartilha áreas do conglomerado) e contribuindo para a vinda de um
expressivo contingente populacional de rendas média e alta.
Ao mesmo tempo, de forma contrastante, observou3se um crescimento das ocupações
precárias ao sul do município, dando continuidade a um processo que se estenderia, com
características semelhantes, do município de Carapicuíba até Itapevi.
Mesmo com esse contraste, devido à concentração das atividades de comércio, serviços,
indústria e logística do empreendimento, o município, que era anteriormente um dos
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(MEYER, 2004, p. 45)
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mais pobres da RMSP, torna3se uma economia significativa não só para essa área, como
também para todo o estado. Conquista, assim, uma relevância econômica muito superior
à de Santana de Parnaíba225, município do qual se emancipou, e torna3se o único polo de
negócios metropolitano fora da capital226.
A partir da década de 2000, surgem vários empreendimentos verticalizados residenciais,
geralmente agrupados em conjuntos condominiais distribuídos em diversos pontos do
município, provocando alterações significativas em sua paisagem, quando somados às
torres corporativas e residenciais anteriormente existentes, concentradas na região central
de Alphaville3Tamboré.
A partir de 2004, a prefeitura realiza uma série de investimentos no bairro Aldeia de
Barueri, que possuía uma série de glebas não ocupadas gerando um interstício entre
Alphaville e o centro do município, fruto do processo de ocupação fragmentado do
município. Realiza3se então um conjunto de obras viárias de porte e focadas no tráfego
de automóveis, tais como pontes, viadutos, avenidas e vastas áreas para estacionamento,
que, por serem feitas em área da várzea do Rio Barueri Mirim, envolveram a canalização
e enterramento parcial desse corpo d’água e outros adjacentes. Como outra parte das
ações, um ginásio esportivo é construído e o empreendimento Bethaville é lançado, no
qual são construídos diversos edifícios públicos dispersos aos quais, gradualmente, vão se
somando torres residenciais e corporativas, além de um shopping center. Esse conjunto
de ações do Poder Público promove a valorização imobiliária em área estrategicamente
próxima ao centro do município, mas mantida por muito tempo sem ocupação devido a
suas características naturais, que pouco restaram após essa ocupação urbana.

225
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Barueri era, no ano de 2010, o 16º maior Produto Interno Bruto do
país e o 6º maior do estado.
226
(CAMPOS, 2008, p. 424)
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Morfologia urbana do município de Barueri. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana com base em imagem Google Earth, 2014.

Urbanização em consolidação no bairro Aldeia de Barueri. Área possui localização estratégica, situandose entre o centro de
Alphaville e o centro de Barueri. No canto inferior direito, parte de um terreno de grandes extensões pertencente ao
exército. Foto: Silvio Soares Macedo, 2014
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Torres corporativas no centro de Alphaville, vistas a partir da Rodovia Castelo Branco, em seu entroncamento com a
Alameda Rio Negro. As edificações constituem referencial bastante significativo e impactante na paisagem, sobretudo
quando observadas a partir desse eixo viário, cumprindo as demandas por visibilidade típicas desse tipo de
empreendimento. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Condomínios verticais próximos ao Parque Municipal Dom José, em Barueri. Ação promovida pelo Poder Público induz
valorização de empreendimento privado, em ação aparentemente conjugada. Foto: Leonardo Loyolla, 2013
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Vista da porção sul do município de Barueri. Em primeiro plano, à direita, o estádio Arena Barueri. Podese observar
também, ao fundo, um conjunto vertical em meio a extensas áreas de casario. Foto: Leonardo Loyolla, 2014 dscn 4680 [m]

Extensa área de estacionamento associada ao ginásio esportivo de Barueri. Ao fundo, uma das torres residenciais
características do processo de ocupação recente do bairro Aldeia. Foto: Leonardo Loyolla, 2013 Img 0983 [p]. esq
Obra viária no bairro Aldeia. Constitui uma das principais ações da prefeitura visando induzir a ocupação desse trecho do
município. Foto: Leonardo Loyolla, 20130 img 0984 [p] dir

Carapicuíba
Langenbuch227 caracteriza o município como sendo inicialmente um subúrbio3estação. Na
década de 1960, logo após sua emancipação, recebe as primeiras indústrias. A partir de
1970, são construídos diversos conjuntos habitacionais pela Companhia Metropolitana de
Habitação de São Paulo (COHAB) na porção nordeste do município e grandes
incrementos de população de baixa renda ocorrem no local. Desde então, a área se
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(LANGENBUCH, 1971, p. 262)
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consolida como município3dormitório, por meio de um processo similar ao de Jandira e
Itapevi228.
A porção sul do município mantém características rurais até a criação dos primeiros
loteamentos fechados no bairro Fazendinha, relacionados ao empreendimento Granja
Viana. Desde então, essa área passa a ter características de urbanização dispersa e
fragmentada similares aos demais municípios do eixo da Rodovia Raposo Tavares e
guarda poucas relações funcionais com a parte restante de Carapicuíba composta por um
tecido extenso, compacto e predominantemente precário.

Morfologia urbana do município de Carapicuíba. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana com base em imagem Google Earth,
2014.

228

Meyer, 2004 p. 67
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Vista de um dos conjuntos habitacionais característicos da paisagem de Carapicuíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2010.

Via coletora do município de Carapicuíba. O crescimento não planejado tornou a malha viária subdimensionada para as
demandas de tráfego. Foto: Leonardo Loyolla, 2010

Cotia
Desde o início do século XX, a região da bacia do Rio Cotia cumpriu a função de
“cinturão caipira” da cidade de São Paulo, predominando na região a existência de
propriedades agrícolas de médio porte, pertencentes em grande parte a luso3brasileiros.
Essas culturas foram abandonadas gradativamente com a chegada de imigrantes
(principalmente japoneses) que implantaram um cinturão hortifrutigranjeiro, com
culturas comerciais voltadas ao abastecimento de São Paulo, Rio de Janeiro e Santos229. O
asfaltamento da Rodovia Raposo Tavares induziu a utilização do município para
recreação de fim de semana dos moradores de São Paulo. Consolida3se também o

229
METZGER, J. P. et al. Uma área de relevante interessante interesse biológico, porém pouco conhecida: a Reserva Florestal do Morro Grande.
Biota Neotropica, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 1O33, maio 2006.
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processo de instalação de indústrias ao longo desse eixo viário, sobretudo na porção
central e leste do município, em direção à divisa com São Paulo.
A partir da década de 1960, o município passa a ser ocupado por núcleos urbanizados
para fins de moradia, tanto em bairros populares, predominantemente ao sul da Rodovia
Raposo Tavares, quanto ao norte desta, por meio da implantação em áreas originalmente
agrícolas de loteamentos para alta e média rendas, tais como os empreendimentos Granja
Viana e, posteriormente, São Paulo 1 e 2. Desse período até o ano de 2000, a população
do município saltou de 14 mil para 148 mil habitantes, sendo 30 mil destes
correspondentes aos 120 loteamentos da Granja Viana230.
A partir dos anos 1990, surgem diversos condomínios horizontais no eixo da Rodovia
Raposo Tavares, frequentemente adjacentes aos loteamentos fechados da região.

Morfologia urbana do município de Cotia. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana com base em imagem Google Earth, 2014.
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MEYER, 2004
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Vista da área central do município de Cotia em direção ao sul. Destacase a horizontalidade da urbanização e a disposição
das peças urbanas acopladas ao eixo da Rodovia Raposo Tavares. Percebese também a heterogeneidade de tipos edificados
(galpões, casario, lâminas) e a existência de uma série de interstícios, alguns deles contendo manchas de pequeno porte de
cobertura arbórea. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Vista geral do município de Cotia próximo ao seu centro. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

Região da Granja Viana, ao norte da Rodovia Raposo Tavares, composta sobretudo por tecidos de condomínios horizontais e
loteamentos fechados. Ocupação desse trecho do município tem presença mais expressiva de espaços livres com fragmentos
de cobertura arbórea. Foto: Leonardo Loyolla, 2013
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Embu das Artes
Em 1959, o distrito de Embu se emancipa de Itapecerica da Serra. A partir da década de
1960, instalam3se no município diversos artistas e esse processo aos poucos passa a
caracterizar o município por suas manifestações artísticas, consolidando3se por meio de
festas e da criação de uma feira de artesanato em sua região central no ano de 1969.
A partir dos anos 1970, de forma similar a Itapecerica da Serra, a porção leste do
município começa a ser ocupada por diversos loteamentos irregulares construídos
próximos à Represa Guarapiranga. Nessa mesma época, são instaladas indústrias ao
longo da Rodovia Régis Bittencourt, impulsionando a economia local.
Em 1979, Embu é elevada à categoria de Estância Turística. Segundo Santoro231, a adoção
dessa modalidade contribui para o processo de dispersão de áreas urbanizadas de baixa
densidade em locais com características rurais. Tal fato é constatado no município desde
então, com a existência de uma expressiva área composta por chácaras recreativas na
porção oeste do município.
Com a implantação do trecho oeste do Rodoanel em 2002, intensifica3se no município a
instalação de diversas indústrias em virtude de sua posição estratégica como conexão
dessa via com a Rodovia Régis Bittencourt.

231

(SANTORO, 2012, p. 217)
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Morfologia urbana do município de Embu das Artes. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana com base em imagem Google
Earth, 2014.

Área central do município de Embu das Artes. Observase a presença de expressivos fragmentos de cobertura arbórea e a
horizontalidade da ocupação. Foto: Leonardo Loyolla, 2012
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Áreas de ocupação precária na divisa de Embu das Artes com Taboão da Serra e próximas à Rodovia Régis Bittencourt. Tal
padrão de urbanização é característico da porção leste do município e relacionase ao transbordo de dinâmicas urbanas
presentes em bairros periféricos do município de São Paulo. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

Itapecerica da Serra
Até a década de 1960, o município apresentava características predominantemente rurais
e voltadas ao turismo e recreação, por meio de suas chácaras. A partir de então, a
instalação de um polo industrial no bairro de Santo Amaro, no município de São Paulo,
atrai mão de obra migrante e contribui para o crescimento de uma mancha urbanizada
que se estendeu da região sudoeste dessa cidade até o município, composta
predominantemente por loteamentos precários próximos à represa de Guarapiranga, em
bairros paulistanos como Jardim Ângela e Capão Redondo. Tal processo contribuiu para
expressivos crescimentos populacionais nesses mesmos moldes a partir desse período no
município. Enquanto a porção leste de Itapecerica é caracterizada por essa urbanização
muitas vezes precária, as demais áreas apresentam características rurais. No eixo da
Rodovia Régis Bittencourt, instalaram3se indústrias, em continuidade com processo
similar no município de Embu das Artes.
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Morfologia urbana do município de Itapecerica da Serra. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana com base em imagem Google
Earth, 2014.
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Área central de Itapecerica da Serra. Mesmo apresentando em algumas partes do território dinâmicas típicas de uma área
periférica metropolitana, a figura da tradicional praça com igreja remete a características de cidades interioranas de
pequeno porte. Foto: Leonardo Loyolla, 2010

Área central de Itapecerica da Serra. Do mesmo modo que Embu das Artes, partes significativas do município, nas quais se
inclui o centro, possuem espaços livres com fragmentos florestais significativos e predominantes na paisagem. Foto:
Leonardo Loyolla, 2012

Itapevi
De acordo com Langenbuch232, o aglomerado então pertencente a Cotia experimentou um
rápido crescimento a partir de 1950, quando uma grande propriedade agrícola do entorno
é loteada para fins de moradia e a região passa a ser ocupada por operários e pela classe
média.

232

(LANGENBUCH, 1971, p. 184)
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Em 1951, instala3se no entorno da parada do km 40 da Estrada de Ferro Sorocabana a
Fábrica de Cimento Santa Rita, aproveitando3se da proximidade de uma pedreira no
município de Araçariguama, comprada pela empresa. Juntamente, foi construída uma
vila para 50 operários e outra para engenheiros, arquitetos e gerentes, que originaram um
novo núcleo urbanizado.
A instalação da fábrica e a criação de estradas abriu precedentes para a vinda de outras
indústrias que, conjuntamente, deram impulso à economia local. A pressão exercida pelos
proprietários da empresa contribuiria para que o distrito se emancipasse de Cotia em
1959233. Nessa época, a população do novo município era de cerca de 5 mil habitantes.
Os maiores incrementos de população em Itapevi ocorreram no início da década de 1980,
quando foi construído o Conjunto Habitacional Presidente Tancredo Neves pela
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB). O conjunto, juntamente
com outros construídos posteriormente pela Companhia de Desenvolvimento Urbano
(CDHU), teve por objetivo abrigar segmentos importantes de trabalhadores que passaram
a ocupar as franjas da RMSP a partir do final da década de 1960.
Esse processo fez com que a população do município dobrasse em um período de cerca de
dez anos, consolidando3o como “cidade dormitório” de São Paulo. A partir da década de
1990, são instaladas áreas industriais e de logística próximas ao eixo da rodovia Castelo
Branco, no bairro Ambuitá e na divisa com Jandira, promovendo relativo crescimento
econômico no município. A partir desse período também surgem alguns poucos
loteamentos fechados próximos aos eixos das rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco.

233

ALMEIDA, Henrique Caruso. Patrimônio industrial e memória. A formação da cidade de Itapevi SP a partir da contribuição da Santa Rita S.A.
n069.07 . Fevereiro 2006. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.069/381. Acesso em 25.01.2015

156

Morfologia urbana do município de Itapevi. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana com base em imagem Google Earth, 2014.
Morfologia itapevi

Área central de Itapevi. À esquerda, o terminal de ônibus e à direita, a linha da CPTM e estação.

157

Área central de Itapevi, vista em direção ao sul. Ferrovia representa ruptura significativa nas dinâmicas urbanas do
município, que se reflete em tipos distintos em cada um dos lados. Ao fundo, tecido compacto assentado de forma
indistinta no relevo acidentado da região apresenta alguns trechos pontuais de remanescentes florestais

Rua comercial de Itapevi. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Jandira
Estruturado inicialmente como subúrbio3estação de Cotia, a partir da década de 1970, a
porção norte e central do município se configura por meio de uma série de loteamentos
precários, originados pelas manchas urbanizadas no entorno das estações ferroviárias. De
forma contrastante e por meio de processo semelhante a Carapicuíba, a porção do sul do
município recebe gradativamente diversos loteamentos fechados no entorno do São
Fernando Golf Club, resultantes da expansão de empreendimentos como a Granja Viana
ao longo da porção a norte do eixo da Rodovia Raposo Tavares.
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No início da década de 1980 é implantado um distrito industrial em sua porção norte,
dando continuidade ao eixo existente na Rodovia Castelo Branco, no município de
Barueri, e trazendo algum impulso à economia local. Com isso, consolidam3se as três
formas de ocupação características do município: áreas industriais ao norte, residenciais
precárias e casario na porção central e norte e loteamentos de alta renda ao sul.

Morfologia urbana do município de Jandira Elaborado por Viviane Ribeiro Viana com base em imagem Google Earth, 2014.
Morfologia Jandira. [g

Área central e norte do município. Casario precário é entremeado nesse trecho por remanescentes florestais significativos.
Foto: Leonardo Loyolla, 2014
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Estrada Fernando Nobre, próxima à divisa de Jandira com o município de Cotia. A área apresenta paisagem
substancialmente diferente das porções central e norte do município, caracterizandose por loteamentos fechados com
longos trechos murados, relevo acidentado e presença de significativos fragmentos florestais. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Santana de Parnaíba
O município, cujo centro histórico é significativo e durante um bom período apresentou
características interioranas e baixa expressividade no contexto regional, teve seu papel
modificado a partir da década de 1970, quando a instalação dos loteamentos fechados
correspondentes ao empreendimento Alphaville3Tamboré foi responsável, assim como em
Barueri, pela vinda de contingentes significativos de moradores de rendas média e alta
para o município. Diferentemente deste último, porém, não houve instalação
concomitante de um polo industrial e terciário.
Posteriormente, foram instaladas atividades industriais concentradas em áreas próximas à
Estrada dos Romeiros, no bairro Cururuquara, próximo ao eixo da Rodovia Presidente
Castelo Branco e no bairro Fazendinha, localizado na porção nordeste do município. Este,
por sua vez, é vinculado funcional e espacialmente ao bairro Polvilho, que surge em
função de um distrito industrial de Cajamar no entorno da Rodovia Anhanguera.
A partir dos anos 2000, surgem na porção leste do município diversos condomínios
verticais residenciais e alguns conjuntos de torres corporativas pertencentes ao
empreendimento
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Morfologia urbana do município de Santana de Parnaíba Elaborado por Viviane Ribeiro Viana com base em imagem Google
Earth, 2014. Morfologia Santana de Parnaíba. [g

Centro histórico de Santana de Parnaíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2014
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Condomínio vertical do empreendimento Tamboré. Verticalização do município ocorre de forma esparsa, em meio a
extensos fragmentos florestais, de modo oposto à usual lógica de construção de torres em função da compactação da
urbanização. Nesse caso, a verticalização é empregada para redução de áreas ocupadas e viabilização do empreendimento
em face às exigências de legislação ambiental crescentes na área. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Vargem Grande Paulista
Foi o último município do vetor oeste a se emancipar e o penúltimo da RMSP234. Sua
área, em 2015, corresponde a uma antiga fazenda comprada pelos proprietários das terras
da região do Morro Grande em Cotia, desapropriada em 1914 para a construção do
Reservatório Pedro Beicht. Até sua elevação à categoria de distrito em 1963, o bairro
tinha como principal atividade econômica a agricultura e pecuária. Em 1981, o distrito se
emancipa do município de Cotia após plebiscito popular originado em movimento
iniciado na década de 1970.
A partir de sua emancipação, o município passa por um contínuo processo de
substituição das áreas agrícolas e hortifrutigranjeiras por loteamentos fechados e
condomínios horizontais para rendas média e alta, sobretudo ao longo do eixo da rodovia
Bunjiro Nakao e da estrada do Tijuco Preto, em continuidade com dinâmicas também
presentes no município de Cotia. Paralelamente a esse processo, foram implantadas no
município algumas áreas industriais esparsas, sendo algumas agrupadas em conjuntos
condominiais, sobretudo ao longo da Rodovia Raposo Tavares e da Rodovia Bunjiro
Nakao.

234

O último município da RMSP a se emancipar foi São Lourenço da Serra, que se desmembrou do município de Itapecerica da Serra em 1991
(MEYER, 2004, p. 47)
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Morfologia urbana do município de Vargem Grande Paulista. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana com base em imagem
Google Earth, 2014. Morfologia Vargem Gde. [g

Área central de Vargem Grande Paulista. O local é constituído por uma série de edifícios de comércio e serviço às margens
da Rodovia Raposo Tavares. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

163

Loteamento aberto (à esquerda) e parcelamento de baixa densidade (à direita) em Vargem Grande Paulista. As formas de
ocupação originais e as dinâmicas urbanas em andamento acontecem lado a lado, de forma contrastante, caracterizando a
fragmentação do território do município. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Quadro cronológico síntese
Visando obter uma visão de conjunto dos momentos mais significativos do processo de
urbanização do vetor, foi elaborado o quadro a seguir:
Tabela 7  Quadro síntese dos momentos mais significativos do processo de urbanização do vetor. Elaborado pelo autor.

Ano/período

Principais fatos

Década de
1950

Consolidação da área com atividades agrícolas, hortifrutigranjeiras e recreativas,
sobretudo nos municípios de Cotia, Itapecerica da Serra e Embu das Artes

1954

Asfaltamento da Rodovia Raposo Tavares

1961

Inauguração da Rodovia Régis Bittencourt

1968

Inauguração da Rodovia Presidente Castelo Branco

Década de
1960 em
diante

Expansão e consolidação de loteamentos de baixa renda originados de subúrbiosO
estação da antiga ferrovia Sorocabana (Carapicuíba, Jandira e Itapevi) ou
transbordo de loteamentos precários paulistanos próximos às áreas de mananciais,
no entorno da represa Guarapiranga (Embu das Artes e Itapecerica)

Década de
1960 em
diante

Instalação de áreas industriais nos principais eixos rodoviários do vetor

1973

Implantação do conglomerado AlphavilleOTamboré nos municípios de Barueri e
Santana de Parnaíba

Década de
1970 e 1980
Década de
1970 em
diante

Construção de conjuntos habitacionais públicos, sobretudo nos municípios de
Carapicuíba, Jandira e Itapevi. Incremento nas populações de baixa renda e
consolidação dessas áreas como municípiosOdormitório
Consolidação do modelo de urbanização por loteamentos fechados em vários
pontos do vetor, sobretudo nos municípios de Cotia (Granja Viana), Barueri e
Santana de Parnaíba (AlphavilleOTamboré) e Aldeia da Serra
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Década de
1990 em
diante

Construção de condomínios horizontais predominantemente no eixo da Rodovia
Raposo Tavares, sobretudo nos municípios de Cotia, Vargem Grande Paulista e
Carapicuíba.

Década de
2000 em
diante

Verticalização em diversos trechos do município de Barueri e em alguns pontos de
Santana de Parnaíba, decorrente tanto do empreendimento AlphavilleOTamboré
como também de ações pontuais

2002

Inauguração do trecho oeste do Rodoanel

3.1.3. FORMA URBANA
MOBILIDADE COMO ESTRUTURADORA DA URBANIZAÇÃO
TRANSPORTE COLETIVO
O vetor é atendido por uma única linha de trens para passageiros, que corresponde a um
trecho da antiga Estrada de Ferro Sorocabana e constituiu um importante indutor da
urbanização da área. Em seu primeiro momento, a ferrovia conectava São Paulo a
Sorocaba e serviu inicialmente ao transporte de carga, sobretudo ao escoamento da
produção de algodão e café. A partir da década de 1920, passa a servir também ao
transporte de passageiros, inicialmente até a cidade de Mairinque e posteriormente,
apenas até Amador Bueno, no município de Itapevi.
No trecho em que corta o vetor oeste, como frequentemente ocorre no processo de
escolha do sítio de implantação de ferrovias, boa parte do seu traçado corresponde aos
terraços adjacentes a uma várzea, nesse caso, a do Rio Barueri Mirim. Seu entorno é
composto predominantemente por áreas residenciais horizontalizadas precárias ou
consolidadas, pontuadas por alguns setores industriais, sobretudo no município de
Jandira.
A linha passa, a partir de 1995, a ser controlada pela Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM), quando passa a ser designada como linha 8 3 Diamante. No
vetor, esta possui, em 2015, onze estações, sendo:
•

Duas no município de Carapicuíba 3 Carapicuíba e Santa Terezinha;

•

Três no município de Barueri 3 Antônio João, Barueri e Jardim Belval;
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•

Duas no município de Jandira 3 Jandira e Sagrado Coração;

•

Quatro no município de Itapevi 3 Engenheiro Cardoso, Itapevi, Santa Rita e Amador
Bueno, sendo as duas últimas correspondentes a uma extensão, servida por menos
carros e com maiores intervalos entre eles.

Linha férrea da CPTM no município de Itapevi. Notase que, ao fundo, embora existam espaços livres de porte, ocorrem
alguns pontos de verticalização induzidos pela proximidade do sistema de transporte de massa. Podem ser observados
também alguns fragmentos arbóreos pontuando esses espaços, característica recorrente da região. Foto: Leonardo Loyolla,
2014

Comparativamente às demais linhas de trens de passageiros da RMSP, tanto as
composições quanto as estações da linha apresentam baixa qualidade. Um processo de
modernização que durou 5 anos e foi finalizado em 2014 amenizou os problemas
referentes às estações, embora até 2015, a linha continuasse sendo atendida por trens de
menor qualidade em relação aos demais da CPTM.
Outro ramal da antiga Estrada de Ferro Sorocabana corta a área. O ramal Mairinque3
Santos foi inaugurado em 1927 e, embora tenha sido utilizado para transporte de
passageiros entre 1938 e 1996, desde então passou a funcionar exclusivamente para
transporte de carga. O traçado dessa ferrovia atravessa o município de Cotia, sendo
metade desse percurso correspondente à Reserva Florestal do Morro Grande. Na outra
metade, em sua porção sul, concentra núcleos habitacionais precários em toda sua
extensão.
Além do sistema ferroviário, em 2015, a outra forma principal de conexão por transporte
coletivo dos municípios do vetor com o município de São Paulo era por meio de ônibus
intermunicipais gerenciados pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU),
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existindo um terminal metropolitano no município de Cotia, inaugurado em 1999. Na
maioria dos casos, estes se utilizam das rodovias Raposo Tavares e Régis Bittencourt para
estabelecer essas conexões.
Dois corredores para Bus Rapid Transport (BRT) encontravam3se em fase de viabilização
em 2015, sendo um deles para conexão de Itapevi a São Paulo, seguindo
predominantemente paralelo à linha férrea, e outro conectando os municípios de Cotia e
Itapevi, seguindo paralelamente à Estrada da Roselândia. Este segundo, embora permita
reduzir as falhas no sistema de transporte local, deve contribuir aumentar a quantidade
de loteamentos precários nos interstícios de urbanização ainda existentes ao longo via.
Nesse mesmo ano, a Companhia do Metropolitano de São Paulo tinha planos para a
execução, sem data de término definida, da linha 22, que consistiria em um monotrilho
com 16 estações e traçado paralelo à Rodovia Raposo Tavares. Tal proposta, que prevê a
conexão dos municípios de São Paulo e Cotia, teria como objetivo reduzir os constantes
congestionamentos existentes na via, sobretudo no trecho mais próximo ao município de
São Paulo. Apesar de necessária, dependendo de como for estruturada, a obra pode
causar significativos impactos na paisagem local.
RODOVIAS
As rodovias constituem os principais indutores de expansão da área, existindo dois tipos
distintos: as mais antigas (Raposo Tavares e Régis Bittencourt) e as mais recentes (Castelo
Branco e Rodoanel Mario Covas).
Rodovia Raposo
Raposo Tavares
É a mais antiga do vetor, sendo seu traçado inicial datado de 1922 e seu asfaltamento e
atual nome datados de 1954. O traçado da via seguiu antigos caminhos em direção ao
interior do estado, sendo que sua configuração definitiva conecta o município de São
Paulo ao município de Presidente Venceslau, próximo à divisa com o Mato Grosso do
Sul, perfazendo um total de 654 km de extensão. A exemplo das rodovias que Reis Filho
(2006) denomina como sendo de “primeira geração” 3 tais como a Via Anchieta (1947) e
Anhanguera (1948) 3 a Raposo Tavares guarda relações mais diretas com as áreas
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urbanizadas do entorno ao longo da maior parte do traçado, com maior número de
conexões viárias e traçado mais sinuoso.
Langenbuch235 relata que, nos arredores do município de Cotia, a via possuía, no final dos
anos 1960, uma paisagem predominada pela “interpenetração de modalidades de uso do
solo”, caracterizada pela existência de diversos haras, chácaras agrícolas e aprazíveis
caramanchões para piquenique ao longo do seu traçado. Tal perfil começa a ser
transformado de forma lenta nesse mesmo período, como pode ser evidenciado pelas
menções do autor a um eixo de urbanização e ao surgimento de áreas industriais nesse
mesmo trecho da via. O que de fato eliminou esses equipamentos foi a duplicação da via
nos anos 1980, que a transformou em uma via expressa, totalmente iluminada e
fortaleceu o processo de urbanização linear ao seu redor.

Trecho da Rodovia Raposo Tavares no município de Cotia. A área exemplifica os vários setores urbanizados compactos que
se desenvolveram ao longo da via. As obras de duplicação em áreas já consolidadas, com pouco espaço disponível para tal,
implicaram na criação de grandes muros de arrimo entre a rodovia e as pistas locais, que produziram significativo impacto
e rupturas na paisagem do seu entorno. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

235

(LANGENBUCH, 1971, p. 290)
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Rodovia Raposo Tavares, próximo ao entroncamento com o Rodoanel, na divisa dos municípios de Cotia e São Paulo. Trecho
com padrões de uso do solo diversificados e fragmentados, mesclando galpões industriais, áreas residenciais, campos
antropizados e manchas arbóreas. Essa multiplicidade de usos é característica de vários trechos da rodovia em Cotia e
Vargem Grande Paulista. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Rodovia Castelo Branco
Estabelece ligação do município de São Paulo com o oeste do estado de São Paulo,
terminando em Ourinhos, próximo à divisa com o estado do Paraná, num total de 325
km de extensão. A via estabelece um par com a Rodovia Raposo Tavares, contribuindo
para amenizar o tráfego desta. A inauguração do seu primeiro trecho ocorreu em 1968,
sendo que a rodovia possui traçado tecnicamente mais sofisticado que a Raposo Tavares,
algo evidenciado por características como as maiores quantidades de faixas em cada pista
e pelo traçado menos sinuoso, resultando em maiores quantidades de cortes e aterros, na
existência de pontes e viadutos de maior porte e, consequentemente, maiores impactos na
paisagem do entorno, representando barreira significativa a movimentos transversais a
ela.
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Vistas gerais da Rodovia Presidente Castelo Branco no trecho que corta o município de Barueri. Destacase a presença
marcante como referencial na paisagem da verticalização por meio das torres corporativas (as maiores do vetor) na área
central do empreendimento Alphaville. Fotos: Leonardo Loyolla, 2014 e 2013

Embora possua menor número de conexões viárias com o entorno, a quantidade de áreas
urbanizadas em volta da rodovia no trecho que corta a RMSP é semelhante à da Rodovia
Raposo Tavares. Os crescentes incrementos de tráfego e constantes congestionamentos
entre o empreendimento Alphaville e o município de São Paulo motivaram a
inauguração, no ano de 2001, de pistas marginais à rodovia. A criação de pedágios
específicos para esse trecho foi alvo de grandes polêmicas na época de sua inauguração.
Rodovia Régis Bittencourt
Foi inaugurada em 1961 e conecta São Paulo a Curitiba, num total de 402km, contando,
em 2015, com duas pistas com duas faixas de rolamento cada em praticamente toda sua
extensão236. Faz parte da rodovia federal BR3116, que conecta o nordeste ao sul do país, e
foi privatizada no ano de 2008. Assim como a Raposo Tavares, sua origem advém da
retificação e alargamento de antigas estradas pré3existentes, das quais foram
aproveitados extensos trechos, sobretudo nos municípios de São Paulo e Taboão da Serra.
No vetor, a via possui menos conexões com o entorno, seguindo em boa parte
paralelamente ao curso do Rio Embu Mirim e atravessando os municípios de Embu das
Artes e Itapecerica da Serra, ao longo dos quais estruturam um eixo urbanizado contínuo,
composto principalmente por áreas residenciais e industriais / de logística.

236

via.

Nessa época, encontravaOse aprovado o projeto para o trecho da Serra do Cafezal, com um total de 35 km, que completaria a duplicação da
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Vista da Rodovia Régis Bittencourt entre os municípios de Embu das Artes e Itapecerica da Serra. Dentre os eixos principais
do vetor, a via é aquela que corta áreas com presença mais ativa de fragmentos florestais proporcionalmente às manchas
urbanas, que acontecem de forma fragmentada, similarmente ao que ocorre na Rodovia Raposo Tavares. Foto: Silvio Soares
Macedo, 2014
Trecho da Rodovia Régis Bittencourt em um dos trevos de acesso ao município de Embu das Artes. Destacase a sequência
predominantemente contínua de galpões paralelos à via, formando uma faixa entre esta e o Rio Embu Mirim. Também à
direita, lagoa do Parque Francisco Rizzo. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

Rodoanel Mário Covas
Teve seu primeiro trecho – que corta justamente o vetor oeste 3 inaugurado em 2002. Ao
ser concluído, sua extensão total irá perfazer 170 km, integrando a maioria dos
municípios da RMSP e as principais rodovias do estado. Por ser, até 2015, a mais recente
das principais vias do vetor, o Rodoanel incorpora soluções técnicas mais avançadas e
possui maior influência das preocupações com impacto ambiental em seu traçado, como
pode ser evidenciado pela existência de diversos túneis em áreas onde os recursos
naturais são mais evidentes.
A via corresponde à única transversalidade estrutural na mobilidade do vetor e, embora
seja uma rodovia “classe zero”237, isso permitiu dinamizar as possibilidades de
deslocamentos internos a essa região238. Também tem sido responsável pela intensificação
de atividades industriais e de logística em seus entroncamentos, como pode ser

237

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), as rodovias classe zero são aquelas expressas, com controle
total de acessos, sendo permitidos apenas entroncamentos com as estradas principais. No caso do Rodoanel, tal função é reforçada pelo Decreto

Estadual 47.889/2003, que impossibilita a criação de acessos futuros à via sem aprovação do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA).
LABHAB. Impactos urbanísticos do Trecho Oeste do Rodoanel Mario Covas. São Paulo: FAUUSP, p. 51, 2005.
238
(LABHAB, 2005, p. 49)
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exemplificado pelo trevo conformado com a Rodovia Régis Bittencourt no município de
Embu das Artes239.
Segundo estudo elaborado pelo LABHAB, já se observava no entorno da via, em 2005, o
assentamento de núcleos de populações de baixa renda para fins de moradia, atraídas
pelo aumento de empregos formais e informais na região e pela construção do presídio e
da Fundação Estadual do Bem3Estar do Menor (FEBEM) próximos ao entroncamento com
a Rodovia Raposo Tavares240.
A denominação como classe zero não garante que futuramente não sejam criados novos
acessos e também não trata especificamente da possibilidade de surgimento de vias
marginais que possam ser construídas paralelamente ao Rodoanel241, o que provocaria
substanciais aumentos do seu impacto nos municípios que corta.

Trecho do Rodoanel no município de Barueri, visto a partir do seu entroncamento com a Rodovia Presidente Castelo Branco.
A presença de diversos fragmentos florestais remanescentes marca a paisagem de algumas partes do entorno. Foto:
Leonardo Loyolla, 2014. Entroncamento do Rodoanel com a Rodovia Régis Bittencourt. A quantidade de galpões de
indústrias e de logística aumentou no entorno a partir do momento em que essa conexão foi estabelecida. Foto: Leonardo
Loyolla, 2012

239

Informação fornecida por meio de entrevista realizada em 19.06.2014 com o arquiteto Carlos Labriola Sandler, arquiteto urbanista da
prefeitura do município de Embu das Artes.
240
(LABHAB, 2005, p. 63)
241
(LABHAB, 2005, p. 53)
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Estradas e avenidas principais
Desempenham papel significativo no processo de urbanização dispersa, uma vez que
permitem a capilarização do tráfego proveniente das rodovias, viabilizando o acesso aos
loteamentos e condomínios. Também concentram, diversas vezes, usos de comércio e
serviço de âmbito local relacionados ao apoio a esses empreendimentos. Em geral, são
derivadas de acessos às antigas áreas rurais e originalmente eram desprovidas de
pavimentação. O asfaltamento dessas vias funciona tanto como causa quanto como
consequência da implantação de novos loteamentos.
Características como a inserção de usos baseados na utilização intensa do automóvel
nessas vias e os traçados dos loteamentos que, em sua maioria, convergem o tráfego para
pontos

de

estrangulamento,

frequentemente

entram

em

conflito

com

seu

dimensionamento original, gerando problemas de congestionamento e transformando a
paisagem característica do seu percurso.
A estruturação dessas vias estabelece um formato de “espinha de peixe” em relação às
rodovias principais, por vezes criando conexões transversais a esses eixos principais. Tal
conformação difere daquelas existentes nas áreas de urbanização dispersa da Europa
Ocidental e sobretudo nos Estados Unidos, na qual é realizado planejamento prévio, com
a criação de uma malha de vias e hierarquização de acordo com distintas capacidades de
comportar o tráfego.

Estrada local nos arredores de Chicago – EUA. Usualmente são planejadas diversas edificações de comércio e serviços na
intersecção das vias, segundo uma lógica focada no uso do carro como principal meio de transporte. Foto: Leonardo
Loyolla, 2012
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Autoestrada nos arredores de Chicago  EUA. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

São exemplos desses tipos de vias:
•

Avenida São Camilo 3 Localizada no município de Cotia, constitui importante acesso
ao loteamento Granja Viana e comporta usos diversificados, tais como escolas, lojas
de materiais para construção e mobiliário, postos de serviços, restaurantes, dentre
outros. Por ter se originado a partir de uma estrada vicinal, possui larguras reduzidas
tanto para veículos quanto para pedestres, mostrando claramente problemas em
comportar o tráfego existente, proveniente do afunilamento dos diversos loteamentos
fechados e condomínios horizontais aos quais se conecta.

Avenida São Camilo em Cotia – SP. Via concentra equipamentos de comércio e serviços de âmbito local, servindo sobretudo
os loteamentos do empreendimento Granja Viana. Seu dimensionamento se mostra, até 2015, incompatível com o fluxo
recebido, devido à sua origem como estrada vicinal. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

•

Estrada de Caucaia do Alto
Alto.
to Localizada no município de Cotia, estabelece a conexão
com o pequeno núcleo urbanizado que lhe dá nome. Permite acesso a vários
loteamentos não só desse município, como também de Vargem Grande Paulista.
Atravessa uma série de áreas com significativos fragmentos florestais e chácaras.
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Trecho da Estrada de Caucaia do Alto. Presença marcante de fragmentos florestais entremeados por núcleos urbanizados e
campos. Foto: Leonardo Loyolla, 2013
Chegada pela Estrada de Caucaia do Alto ao centro do bairro. Prevalece, até 2015, um certo clima interiorano no local,
embora observemse diversas dinâmicas de transformação de uso na região, principalmente a substituição de atividades
rurais por usos mais urbanos. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

•

Estrada da Roselândia (Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi ou SP3029) – ligação
entre a Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, e a região central do município de Itapevi.
Foi construída por iniciativa da extinta Fábrica de Cimento Santa Rita. Seu nome,
“Roselândia”, se deve à empresa fundada nas adjacências da via pelos alemães Hans
e Kurt Boettcher, especializada no cultivo de rosas e dálias, e que possuía espaço para
visitação entre os anos de 1958 e 2011, quando foi desativada, apesar de manter as
áreas para cultivo e comercialização. Atravessa área composta por diversos
loteamentos precários, esparsos entre manchas significativas de matas.

•

Estrada Fernando Nobre / Rua São Fernando – realiza ligação entre a Rodovia
Raposo Tavares, em Cotia, e a Estrada Velha de Itapevi, no município de Jandira,
permitindo acesso a empreendimentos como o Quintas de São Fernando e Vila São
Fernando. No trecho inicial, próximo à Raposo Tavares, atravessa áreas industriais /
de logística, entremeadas por condomínios horizontais, que se utilizam da
proximidade com a rodovia. É também acesso ao Templo budista Zu3Lai, referencial
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significativo da região. Na maior parte de sua extensão, atravessa diversas áreas com
características rurais, vastos campos e manchas significativas de matas, entremeadas
por loteamentos fechados de alto padrão. No seu trecho final, atravessa áreas de
casario pertencentes a Jandira. Em vários trechos apresenta equipamentos de
comércio e serviços, vinculados sobretudo a postos de combustível.
Edificações de comércio e serviços em núcleo urbano ao longo da Estrada Fernando Nobre, em Cotia. Foto: Leonardo
Loyolla, 2014

•

Vias estruturais do conglomerado Alphaville3
Alphaville3Tamboré.
Tamboré Conjunto composto por vias
de características similares, dentre as quais se destacam a Avenida Yojiro Takaoka,
Alameda Mamoré, Alameda Rio Negro, Avenida Alphaville e Avenida Alphanorte.
Tais vias possuem características diferentes das estradas vicinais existentes no
entorno da Rodovia Raposo Tavares, pois sua estruturação ocorreu de forma
planejada, em função dos loteamentos residenciais que as originaram. Apresentam
larguras maiores de leito carroçável e frequentemente possuem canteiros centrais,
sendo alguns deles objeto de sofisticados projetos paisagísticos, tal como ocorre na
Alameda Rio Negro.

Canteiro central da Alameda Rio Negro em Alphaville. Área possui projeto elaborado pelos paisagistas Koiti Mori e Oscar
Bressane. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Atravessam longas extensões muradas correspondentes aos loteamentos, sendo
pontuadas por alguns núcleos de comércio e serviços. Embora planejadas, as vias 3
excetuando a Alameda Rio Negro e a Alameda Mamoré 3 são estruturadas para
circulação prioritária de automóveis e, por esse motivo, não possuem desenho adequado
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à circulação de pedestres e bicicletas, com calçadas estreitas e frequentemente
interrompidas por posteamento. Essas condições, somadas às extensas áreas fechadas por
muros, criam paisagens frequentemente bastante áridas.

Alameda Mamoré, próximo à área central de Alphaville. Diferentemente de outras vias principais do empreendimento, esta
apresenta maior grau de qualificação dos espaços livres para os pedestres. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

•

Rodovia Bunjiro Nakao – A via tem início na Rodovia Raposo Tavares, em Vargem
Grande Paulista, e constitui importante ligação com o município de Ibiúna, passando
por Cotia. Em seu trecho inicial, a via apresenta um conjunto de galpões
predominantemente comerciais e de serviços, entremeada por áreas rurais e pontuada
por alguns conjuntos industriais em processo de expansão, principalmente no trecho
de Cotia. Ao longo de toda sua extensão, também funciona como acesso para
diversos loteamentos residenciais, sobretudo fechados.

No trecho de Vargem Grande Paulista, a rodovia atravessa áreas com características rurais e agrega equipamentos de
comércio e serviços relacionados principalmente com chácaras recreativas, tais como mobiliário, materiais de construção e
piscinas. Foto: Leonardo Loyolla, 2013
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•

Estrada Dr.
Dr. Yojiro Takaoka – A via estabelece a única ligação do empreendimento
Aldeia da Serra, feita com a Rodovia Presidente Castelo Branco. Atravessa extensas
áreas de fragmentos florestais em meio dos quais foram implantados outros
loteamentos fechados de menor porte e equipamentos de comércio e serviços
relacionados com o empreendimento principal, tais como um clube hípico e uma
escola. Embora metade do loteamento se localize no município de Santana de
Parnaíba, não existiam, no ano de 2015, vias estruturadas que estabelecessem
conexão direta com sua área central.

•

Estrada dos Romeiros – Inaugurada em 1922 e construída a partir do antigo caminho
para Itu, a via se inicia na Rodovia Castelo Branco, no município Barueri, segue
paralelamente ao curso do Rio Tietê, passando por Pirapora do Bom Jesus, que possui
um santuário cujo trajeto deu origem ao seu nome, terminando na Rodovia da
Convenção (SP3079). Por estabelecer conexão historicamente importante, induziu
significativa mancha urbanizada contínua entre os municípios de Barueri e Santana
de Parnaíba, composta por usos diversos: loteamentos para público de poder
aquisitivo médio e alto, loteamentos precários e áreas industrializadas. Foi
transformada em estrada3parque.

•

Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva 3 Construída pela Fábrica de Cimento
Santa Rita para fazer a conexão desta com o centro de Itapevi, foi responsável pela
instalação de outras empresas no seu entorno, tais como o Frigorífico Itapevi e a
Fábrica Têxtil Kiriako. Segue paralelamente ao leito desativado da antiga Estrada de
Ferro Sorocabana, conectando3se à Rodovia Raposo Tavares no município de São
Roque. Ao longo do município de Itapevi, seu entorno é composto por loteamentos
precários ocupados de modo mais esparso conforme se afasta do centro em direção a
oeste, entremeados por manchas bastante fragmentadas de cobertura arbórea.
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Rodovia atravessa no município de Itapevi situações típicas de áreas de urbanização dispersa e fragmentada, tais como
longos trechos cortados por redes de infraestrutura urbana e núcleos urbanizados pontuais entremeados por espaços livres
com fragmentos de cobertura arbórea. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Trecho da rodovia no extremo oeste do município de Itapevi, próximo à divisa com São Roque. Predomínio de áreas de
cobertura arbórea e ocupações de baixa densidade. Foto: Leonardo Loyolla, 2014
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Principais vias do vetor oeste. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem do Google Earth, 2014.

TECIDOS URBANOS
Para a definição dos padrões morfológicos, os parâmetros utilizados foram as análises
realizadas pela equipe Quapa3SEL e o trabalho desenvolvido por Carvalho, no qual se
podem identificar diversas características semelhantes àquelas encontradas neste estudo.
Carvalho realiza uma leitura dos tecidos urbanos da região norte do município de São
Paulo a partir da identificação de diferentes tipos edificados. Estes são definidos por ele
como “formas características e, nesse sentido, repetitivas com as quais os cidadãos
organizam seu espaço de vida nas cidades”242.

242

(CARVALHO, 2011, p. 150)
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Também mostra3se pertinente a leitura feita por Schutzer, que identifica nas peças
urbanas dispersas características semelhantes àquelas encontradas quando conformam
trechos da cidade compacta243. Sendo assim, a leitura a seguir mostra3se válida para as
diversas formas de agrupamento das peças urbanas.
Foram identificados no vetor os seguintes tecidos urbanos significativos, com seus
respectivos tipos:
Grandes estruturas
São setores com predominância ou extensões contínuas de galpões de usos diversos244 3
industriais

e

de

logística,

condomínios

empresariais

e

grandes

centros

de

compra/recreação – com caráter horizontalizado e gabarito igual ou inferior a três
pavimentos. A maioria é localizada estrategicamente ao longo dos eixos das rodovias
Castelo Branco, Raposo Tavares, Régis Bittencourt e do Rodoanel e, em menor
quantidade, das estradas vicinais.

243
244

(SCHUTZER, 2012, p. 119).
De acordo com a definição feita pelo Projeto Temático QuapaOSEL
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Grandes estruturas do vetor oeste. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem do Google Earth,
2014

Com relação ao porte, dividem3se em:
•

Pequenos – ocupam lotes de área inferior a 1.000m² e formato frequentemente
retangular e alongado;

•

Médio/grande porte – apresentam áreas de lote superiores a 1.000m².

Com relação à forma de agrupamento são organizados em:
•

Loteamentos;

•

Condomínios;

•

Conjuntos esparsos, configurando manchas de menor porte pontuadas por outros
usos.
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Podem apresentar traçado viário em malha:
•

Ortogonal – caso de Alphaville e Tamboré;

•

Irregular – a maioria das demais situações.

Embora frequentemente apresentem grandes extensões em área edificada e necessitem de
áreas planas igualmente extensas para sua implantação, os galpões do vetor oeste
geralmente são construídos em locais de relevo acidentado, sendo empregadas
expressivas movimentações de terra cujos resultados são grandes aterros e taludes de alto
impacto na paisagem.
O município de Barueri concentra a mancha contínua de maior porte desse tecido,
localizada nas proximidades da Rodovia Castelo Branco. É composta por galpões
industriais e de logística originados pelo loteamento industrial Alphaville3Tamboré no
início da década de 1970. O empreendimento apresenta ruas arborizadas e calçadas
adequadas à escala do pedestre, situação raramente encontrada em outras áreas
industriais do vetor oeste ou mesmo da RMSP. Em continuidade a essas áreas, porém sem
a mesma qualidade de tratamento, estende3se um trecho contínuo desse tecido que se
conecta com os municípios de Jandira e Itapevi.

Grandes estruturas organizadas em loteamentos ao longo do eixo da Rodovia Castelo Branco, nas divisas dos municípios de
Barueri, Jandira e Itapevi. Foto: Leonardo Loyolla, 2012
Loteamentos Centro Industrial e Empresarial Alphaville I em Barueri. Foto: Leonardo Loyolla, 2013
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Edifícios industriais na Rodovia Castelo Branco no município de Barueri, próximo à divisa com Jandira. Foto: Leonardo
Loyolla, 2014
Grandes estruturas no Centro Empresarial e Industrial Tamboré, em Barueri. Cuidados como o uso de árvores e palmeiras e
mais áreas permeáveis nas vias tornam o empreendimento menos árido à escala do pedestre, diferindoo da maioria dos
outros do gênero no vetor. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Ao longo dos eixos das rodovias Raposo Tavares e Régis Bittencourt são encontradas
áreas com plantas de galpões industriais e logísticos mais esparsos, fragmentados e de
menor porte, por vezes entremeadas por áreas de casario.

Grandes estruturas em processo de ocupação esparso, entremeadas por fragmentos de cobertura arbórea no eixo da rodovia
Raposo Tavares, no município de Cotia. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Outra forma de organização desse tecido ocorre por meio de condomínios industriais
distribuídos em manchas esparsas que ocorrem tanto no eixo das grandes rodovias, como
a Raposo Tavares, quanto em diversas estradas vicinais, exemplificadas pelos conjuntos
de galpões existentes nos municípios de Cotia e Vargem Grande Paulista, ao longo da
estrada para Caucaia do Alto.
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Condomínio industrial logístico na Rodovia dos Romeiros, município de Santana de Parnaíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2013
Condomínio logístico de Itapevi, na Rodovia SP029, próximo à Rodovia Castelo Branco. Foto: Leonardo Loyolla, 2014
Polo Industrial Spartaco na Estrada da Água Espraiada, próximo ao seu entroncamento com a Rodovia Bunjiro Nakao, em

Cotia. A organização condominial de áreas industriais e logísticas tornouse recorrente em vários pontos do vetor. Foto:
Leonardo Loyolla, 2014

Casario
Dentre as diversas definições existentes para o termo, adotou3se aquela feita por
Carvalho, por se mostrar mais adequada à leitura de morfologia urbana aqui realizada e
compatível com a base metodológica utilizada pelo grupo de pesquisa Quapa3SEL.
Segundo o autor, pode3se definir casario como sendo “extensas áreas ocupadas por
edificações habitacionais, ou utilizadas para esse fim, [que] configuram uma paisagem
particular e claramente identificável, tanto em seus elementos isolados (os edifícios),
como em seus conjuntos (tecidos)”245. A predominância da horizontalidade é outra

245

(CARVALHO, 2011, p. 96)
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característica importante desse tecido, com uma quantidade de pavimentos em geral igual
ou inferior a três.
Tecido comum a todos os municípios do vetor oeste, configura extensa mancha
urbanizada contínua conurbada ao município de São Paulo e que se estende pelos
municípios de Carapicuíba, Barueri (parcialmente interrompida por grande terreno
pertencente ao Exército), Jandira e Itapevi. Também ocorre de forma significativa nas
porções leste dos municípios de Embu das Artes e Itapecerica da Serra, conurbadas aos
distritos de Campo Limpo e Capão Redondo, do município de São Paulo. Nos municípios
de Cotia e Vargem Grande Paulista apresenta3se de forma mais fragmentada, como
ramificações conectadas à Rodovia Raposo Tavares, sobretudo na porção ao sul dessa via.

Casario do vetor oeste da RMSP. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem do Google Earth, 2014
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São divididos em 2 categorias:
3 Loteamentos precários – São originados por loteamentos abertos ao acesso público e,
em sua maioria, irregulares, sendo constituídos em grande parte por autoconstruções
realizadas por populações de baixa renda. Em algumas situações é pontuado por galpões
de pequeno porte (área inferior a 1.000m²), por conjuntos habitacionais e por favelas. O
traçado viário pode ser ortogonal ou irregular, sendo geralmente composto por quadras e
lotes de formato alongado e conflitantes com o acidentado relevo existente na maior
parte da área, resultando em ruas e lotes com grande declividade, não raro em situação
de risco de deslizamento amenizada pela alta impermeabilização do solo que reduz as
áreas suscetíveis à infiltração.
Presente em todos os municípios, compõe extensas manchas contínuas nos municípios de
Carapicuíba, Embu das Artes, Jandira, Itapevi, Itapecerica da Serra. Em Cotia, Santana de
Parnaíba e Vargem Grande Paulista forma manchas urbanizadas mais fragmentadas e/ou
lineares ao longo de eixos viários.
Devido ao contexto de irregularidade fundiária no qual se insere parte significativa dos
casos, o processo de ocupação do território ocorre de modo fragmentado, ao sabor das
oportunidades, sendo deixados diversos interstícios com cobertura arbórea significativa
entre os núcleos ocupados e, inclusive, no interior das quadras, voltadas para os fundos
dos lotes. O tipo mais recorrente é constituído por lote alongado (5x25m), com
edificações com ausência de recuos frontais e laterais e construção de edículas. Em menor
quantidade, existem conjuntos de casas geminadas.

Casario de loteamento precário no município de Carapicuíba. Imagem Google Earth, 2014 [m]
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Casario composto por construções precárias no município de Jandira. Urbanização compacta, composta por lotes alongados e
traçado viário conflitantes com o relevo que se estende por longos trechos do vetor. Foto: Leonardo Loyolla, 2012 Foto: Leonardo
Loyolla, 2014

Casario precário no entorno da Rodovia Castelo Branco. Foto: Larissa Soares Gonçalves, 2015

3 Loteamentos regulares ou regularizados 3 Originalmente formados por construções
isoladas no lote ou geminadas, apresentam ao menos dois recuos, geralmente maiores
que aqueles encontrados nos loteamentos precários, mas que com frequência são
posteriormente ocupados por áreas edificadas, tais como edículas e coberturas de
garagem. As dimensões dos lotes frequentemente são maiores (10x25m ou mais) e o
formato é menos alongado que nos loteamentos precários. Também se inserem nesta
categoria os conjuntos de edificações históricas presentes nos municípios de Santana de
Parnaíba e Embu das Artes. Nesse caso, a maioria não possui recuo frontal ou lateral e os
lotes são mais alongados. Assim como os loteamentos precários, são pontuados por
galpões diversos, algumas construções mais verticalizadas e favelas. Frequentemente são
contíguos a loteamentos precários que ocupam os interstícios resultantes do processo de
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urbanização fragmentada, acabando por formar com estes, áreas espacialmente contínuas
e bastante compactas.
As formas de produção das construções desse tecido são diversas, tais como conjuntos
habitacionais horizontais construídos pelo Poder Público, autoconstruções ou conjuntos
de casas construídos pela iniciativa privada. São destinados a variadas faixas de renda,
sendo encontrados em todos os municípios do vetor, embora em menor quantidade que
os precários.

Casario formado por loteamento regular no município de Barueri. Imagem Google Earth, 2014 [m]

Casario no município de Barueri, próximo à Rodovia Castelo Branco. Área apresenta maior diversidade de tipos, sendo
pontuada por algumas edificações mais verticalizadas e galpões. Foto: Leonardo Loyolla, 2014
Loteamento em Barueri, próximo ao bairro Jardim dos Altos. Foto: Leonardo Loyolla, 2014
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Conjuntos habitacionais públicos / privados
Tecido composto por edifícios residenciais multifamiliares de 3 a 6 pavimentos, sem uso
de elevadores, geralmente em formato de lâmina ou “H” alongado, com reduzidos recuos
entre si. São produzidos em sua maioria por ações do Poder Público para populações de
baixa renda – sobretudo nas décadas de 1970 e 1980, principalmente pelo governo
estadual, mas existem iniciativas municipais posteriores a esse período 3 ou pela
iniciativa privada para populações de baixa e média renda – principalmente a partir da
década de 1990. Os conjuntos públicos apresentam espaços livres indiferenciados e
frequentemente apropriados de forma indevida ao longo do tempo por edificações
anexas, enquanto os conjuntos privados apresentam em seus espaços livres alguns
equipamentos recreativos. Em ambos os casos, parte considerável dos espaços livres é
destinada a estacionamentos térreos devido ao contexto de custo reduzido nos quais são
produzidos. Geralmente compõem conjuntos de grandes dimensões com edificações de
volumetria homogênea e repetitiva. Em alguns casos, os conjuntos privados são
associados a condomínios horizontais compostos por casas geminadas. São construídos
sobre terrenos derivados em sua maioria de grandes obras de terrapleno que
descaracterizam as feições das paisagens originais onde foram implantados.

Conjuntos habitacionais públicos e privados do vetor oeste da RMSP. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana e pelo autor a
partir de imagem do Google Earth, 2014
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Os conjuntos públicos são concebidos sem fechamentos ou subdivisões internas, e é
frequente a construção posterior de muros por iniciativa dos próprios moradores. Nos
conjuntos produzidos pela iniciativa privada, os espaços livres são concebidos desde o
início como áreas condominiais, apresentando fechamentos em seus perímetros, tais
como muros e gradis. O traçado viário em sua maioria é irregular e possui reduzidas
conexões com as vias do entorno.

Conjunto CDHU Vila Gioia, em Itapevi. Fotos: Leonardo Loyolla, 2012
Condomínio Valle Verde em Cotia. Fotos: Leonardo Loyolla, 2012 e 2013

Conjunto Habitacional Mirante dos Altos, executado pela prefeitura de Barueri. Foto: Leonardo Loyolla, 2014.
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Conjunto habitacional da COHAB em Itapevi. Foto: Leonardo Loyolla, 2014.

Residencial Bosque Clube, Cotia. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Aparecem, em geral, conformando extensões significativas, mas eventualmente são
encontrados formando conjuntos de menor porte esparsos por entre casarios, cuja
extensão não chega a formar tecidos. A localização dos conjuntos na maioria das vezes
não guarda relação com a proximidade de vias principais ou melhor acessibilidade ao
transporte público.
A maior extensão contínua desse tecido ocorre na porção nordeste do município de
Carapicuíba, no Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco, totalizando cerca de
146 hectares. Os demais conjuntos, tanto públicos quanto privados, aparecem de forma
esparsa em todos municípios, exceto Vargem Grande Paulista.
Edificações verticalizadas compostas por torres
Compostos por edificações acima de 6 pavimentos, com uso de elevadores. Podem ser
condomínios residenciais verticais ou torres/conjuntos destinadas ao comércio/serviço
(corporativos).
As edificações residenciais são implantadas em meio a espaços livres recreativos com
variada gama de equipamentos de lazer e ocupam situações de relevo geralmente
acidentadas, cuja compatibilização é feita por meio de expressivas movimentações de
terra.
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Até 2015, a maioria dos condomínios residenciais verticais encontram3se em núcleos
dispersos nos municípios de Barueri, Embu das Artes, Jandira e Santana de Parnaíba. Nos
demais municípios, a legislação urbanística não permite verticalização (caso de Cotia) ou
não ocorre motivação do mercado imobiliário para tal. Uma boa parte dos conjuntos
existentes é associada ao conglomerado Alphaville3Tamboré, no qual organizam3se de
dois modos distintos:
1. Localizados na região central de Alphaville, em meio a torres corporativas, cujo total,
em 2008, era de 41 edifícios246;
2. Esparsos em meio a manchas significativas de cobertura arbórea, sobretudo no
empreendimento Tamboré, ao longo da Avenida Marcos Penteado de Ulhôa
Rodrigues, em Santana de Parnaíba.

Edifícios verticais do vetor oeste da RMSP. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem do Google
Earth, 2014

Por sua vez, esses conjuntos apresentam dois tipos básicos de agrupamento247.
1. Condomínios com até duas torres e infraestrutura mínima de lazer e recreação em seus
espaços livres;

246
247

(CAMPOS, 2008, p. 154)
Método de classificação baseado em (CAMPOS, 2008, p. 228O239)
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2. Conjuntos de maior porte, com 3 ou mais torres entre 13 e 15 pavimentos, localizados
principalmente de acordo com a forma 2 de organização citada anteriormente,
somando um total de 12 até o ano de 2015. Nestes casos, segundo Campos, o uso da
verticalização aparece como alternativa para aumentar o potencial de aproveitamento
dos lotes e o retorno dos investimentos por ação implantada, tendo em vista a escassez
de terrenos disponíveis para a urbanização extensiva na região em decorrência da
legislação ambiental incidente248.

Condomínios verticais do conglomerado Alphaville Tamboré. Montagem do autor sobre imagem do Google Earth, 2014.

248

(CAMPOS, 2008, p. 228)
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Em primeiro plano, condomínio vertical Ereditá, em Tamboré, Santana de Parnaíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2013
Torres residenciais e de comércio / serviços no centro de Alphaville. Foto: Leonardo Loyolla, 2013
Conjunto dos condomínios verticais Reserva do Alto / Alto da Mata / Parque Barueri Condomínio Clube em Barueri, vistos a
partir do início da Estrada dos Romeiros, em Barueri. Foto: Leonardo Loyolla, 2014.

Torres corporativas em Alphaville. Foto: Larissa Soares Gonçalves, 2015

Condomínio vertical em Barueri, próximo à Rodovia Castelo Branco. Larissa Soares Gonçalves, 2015
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Além dos casos citados, alguns conjuntos de torres esparsos localizam3se no município
de Barueri fora do empreendimento Alphaville3Tamboré, sendo também encontrados
conjuntos nos municípios de Carapicuíba, Embu das Artes e Jandira. Frequentemente,
esses conjuntos são formados por numerosa quantidade de torres voltadas para o público
de rendas baixa3média e média, inseridos ou adjacentes a áreas urbanizadas já
adensadas, possuindo na maioria dos casos espaços livres com razoável infraestrutura de
lazer, tal como piscinas A tabela 8 exemplifica esse tipo de ocorrência no município de
Barueri, onde se observa a maior incidência do vetor, ao menos até o ano de 2015.
Tabela 8 – edifícios / condomínios verticais do município de Barueri em 2015. Montagem do autor. Fonte: Google Earth e
Google Street View, 2014
Nome do empreendimento

Município

Quantidade

Quantidade de

de torres

pavimentos

Condomínio Alphaview

Barueri

21

14

Spazio Club Barueri

Barueri

5

17

Vida Nova Barueri

Barueri

9

17

Inspire Barueri

Barueri

18

21

Barueri

13

28

Reserva do Alto / Alto da Mata /
Parque Barueri Condomínio Clube

Vale ressaltar que nesses casos citados nem sempre os agrupamentos desse tipo edificado
chegam a conformar extensões contínuas o suficiente para constituir especificamente um
tecido urbano, comportando3se mais como um padrão morfológico que pontua tecidos de
casario. Tais áreas, no entanto, apresentam potencial de transformação em tecido
específico com iguais proporções de horizontalidade e verticalidade ou até mesmo
predominância deste último, caso as dinâmicas do mercado imobiliário estimulem
iniciativas similares no entorno próximo, conferindo características de adensamento que
frequentemente ocorrem na RMSP.

Conjuntos verticalizados pontuando diversos trechos do município de Barueri. Fotos: Leonardo Loyolla, 2013
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Com relação às torres / conjuntos corporativos, estes se concentram em sua maioria no
centro de Alphaville (os quais, em 2008 somavam 18249), aparecendo também, de forma
espacialmente segregada, associadas a alguns conjuntos com torres residenciais, como é o
caso dos empreendimentos Brascan Century Plaza e Alpha Square Park250. O mais alto dos
empreendimentos, em construção no ano de 2015, atingiria 40 pavimentos251, quantidade
bastante superior à média encontrada na cidade de São Paulo nessa época. Existe
também um agrupamento de torres voltadas a atividades terciárias no loteamento
Bethaville, próximo ao centro do município de Barueri.
Conjuntos horizontalizados
horizontalizados com atividades comerciais/ de serviços
São áreas organizadas na forma de loteamentos planejados, diferentemente de outras
ações pontuais como aquelas que ocorrem no eixo Raposo Tavares ou espontâneas, como
as diversas centralidades principais dos municípios ou de algum dos seus bairros. São
encontrados nos empreendimentos Alphaville (Centro Comercial Alphaville e Centros de
Apoio I e II) e Aldeia da Serra, e constituem as raras ocorrências desse tecido na área de
estudo. Como observa Campos, a monofuncionalidade, caracterizada pela separação dos
usos residenciais e de comércio e serviços foi construída ao longo de décadas em São
Paulo e tornou3se um parâmetro empregado no empreendimento Alphaville Tamboré252 e
repetido em Aldeia da Serra. Conformações similares são encontradas em alguns trechos
da Granja Viana, porém de modo disperso ao longo da Rodovia Raposo Tavares e sem
porte significativo o suficiente para conformar tecidos.
Conjuntos horizontalizados de comércio e serviços do vetor oeste da RMSP. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro
Viana a partir de imagem do Google Earth, 2014

249

Idem p.154
Idem. P.237O238
251
O empreendimento em questão é o Air Offices Alphaville, localizado na Alameda Andrômeda, em área bem próxima à várzea do Rio Tietê, a
ser entregue em maio de 2015.
252
(CAMPOS, 2008, p. 164)
250
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Centros de Apoio I e II (em contorno vermelho), no município de Santana de Parnaíba. Montagem do autor a partir de
imagem do Google Earth, 2014. Centros de apoio I e II [m]

O Centro Comercial possui vias de traçado ortogonal, gabarito de até três pavimentos
com lotes de 4x8m com edificações geminadas, ruas estreitas (largura média de 4,5m),
sendo algumas exclusivas para pedestres, pequenas praças e cercamento em todo o
perímetro, definindo de forma contrastante o caráter privado da área (embora com
apropriação pública) e privilegiando o acesso por carro.
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Centro Comercial de Alphaville em Barueri. Montagem do autor com base em imagem Google Earth, 2014.

Ruas do Centro Comercial de Alphaville em Barueri. Fotos: Leonardo Loyolla, 2013.

O Centro de Apoio I e os centros comerciais de Aldeia da Serra possuem lotes com no
mínimo 7x20m, implantados em meio a ruas mais largas (mínimo 6m).
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Centros comerciais e de serviços de Aldeia da Serra – inserção no empreendimento. Montagem do autor com base em
imagem Google Earth, 2014

Centros Comerciais e de serviços de Aldeia da Serra – ampliações. Montagens do autor com base em imagem Google Earth,
2014

Centro comercial em Aldeia da Serra. Foto: Silvio Soares Macedo, 2012.
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O Centro de Apoio II possui gabarito de três a quatro pavimentos, lotes com dimensão
mínima de 8x15m, ruas estreitas e calçadas muito pequenas 3 talvez sob pretexto de se
utilizar as ruas como vias compartilhadas, embora estas tenham asfaltamento
convencional.
Favelas
Edificações com até cinco pavimentos e uso predominantemente residencial, construídas
sem a existência de um parcelamento do solo inicial. As edificações frequentemente
apresentam dimensões inferiores a 5m de frente e 25m de fundo253, abaixo das mínimas
estabelecidas pelas normas urbanísticas brasileiras, além da existência de unidades de
moradia sem acesso direto a vias públicas. Ocupam em sua maioria áreas ambientalmente
frágeis tais como terrenos de grandes declividades ou próximos a corpos d’água.
Estão presentes em todos os municípios, exceto em Vargem Grande Paulista, e a maior
concentração é encontrada em Embu das Artes, com quase 1/3 do total de áreas com esse
tipo de ocupação no vetor (tabela 9).
Tabela 9 – áreas ocupadas por favelas no vetor oeste da RMSP. Fonte: EMPLASA, 2006. Montagem do autor, 2015
Município

Área
(ha)

% do total de
favelas do vetor

Barueri

28,17

6,7

Carapicuíba

75,88

18,1

Cotia

14,22

3,4

Embu das Artes

126,82

30,2

Itapevi

60,69

14,5

Itapecerica da Serra

43,32

10,3

Jandira

6,34

1,5

Santana de Parnaíba

64,08

15,3

0

0

Vargem Grande Paulista

TOTAL
419,50
100
Informações organizadas pelo autor a partir de mapa da
EMPLASA, 2006

253

Área mínima de lote estabelecida pela Lei Federal 6766/1979

201

Conjuntos horizontalizados de comércio e serviços do vetor oeste da RMSP. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana a partir de
imagem do Google Earth, 2014 e mapeamento de uso do solo da EMPLASA, 2006

Nesse município, esses tecidos se encontram concentrados na porção urbanizada ao leste
do município, conurbada com São Paulo e relacionada aos distritos paulistanos de Capão
Redondo e Campo Limpo. No município de Santana de Parnaíba, concentram3se na
porção nordeste do município, próximo à divisa com Cajamar e conectadas à mancha
urbanizada do bairro Fazendinha. Em Itapevi, localizam3se de forma esparsa ao longo da
mancha urbanizada principal do município, inseridas em áreas de casario precário,
principalmente ao longo de cursos d´água e áreas de alta declividade. Em Barueri,
localizam3se sobretudo nos cursos d´água correspondentes às divisas com outros
municípios, distribuindo3se de modo pulverizado em seu território.
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Favela no município de Carapicuíba. Montagem do autor sobre imagem Google Earth, 2014

Loteamentos de baixa densidade
Caracterizam3se por apresentar uma proporção superior a 50% constituída por
fragmentos florestais, campos e gramados, com pequenos agrupamentos de construções
residenciais dispersas entre os mesmos ou edificações dispersas com baixíssima densidade
construída. São áreas que se caracterizam como transição de usos rurais para urbanos.
Os traçados viários são em geral orgânicos, compostos por vias frequentemente estreitas,
por vezes sem pavimentação e com maiores espaçamentos entre si, comparativamente aos
demais tecidos analisados.
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Loteamentos de baixa densidade do vetor oeste da RMSP. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana a partir de
imagem do Google Earth, 2014

Loteamento de baixa densidade em Itapecerica da Serra, próximo ao Rodoanel. Foto: Leonardo Loyolla, 2012.

Na maioria das vezes são formados por chácaras recreativas com dimensões de lotes que
variam de 2.000 a 20.000m². Só não são encontrados nos municípios conectados à maior
mancha conurbada a São Paulo – Carapicuíba, Barueri e Jandira. Nos demais, organizam3
se dos seguintes modos:
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•

Em Cotia, são encontrados principalmente no entorno da Reserva Florestal do Morro
Grande, tanto a seu leste (no bairro Caputera), quanto ao seu oeste (em Caucaia do

Alto), sendo nessa área entremeados por diversas propriedades rurais e fragmentos
florestais.
Ocupação de baixa densidade em Caputera, Cotia. Montagem do autor sobre imagem Google Earth, 2014 [

•

Em Itapecerica da Serra, localizam3se na porção sul do município, dispersos entre
fragmentos florestais de maior porte, configurando um padrão de ocupação do
território que se estende em direção ao município de São Lourenço da Serra.

•

Em Itapevi, concentram3se na porção sudoeste e oeste do município. No extremo
oeste do município, próximo à Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva e à divisa
com São Roque, é composta por lotes de menores dimensões, sendo ocupados por
população de menor renda.

Loteamento de baixa densidade em Itapevi. Montagem do autor sobre imagem Google Earth, 2014
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•

O município de Embu das Artes concentra, proporcionalmente, a maior área desse
tecido em relação à sua extensão territorial, sobretudo em sua porção oeste.

Loteamento de baixa densidade em Itapevi. Montagem do autor sobre imagem Google Earth, 2014

•

Vargem Grande Paulista apresenta poucas ocorrências desse tecido, próximo às suas
divisas com Itapevi ao norte, e com Cotia ao sul. Em ambos os casos, essas áreas são
transbordos dessas mesmas dinâmicas que ocorrem nos municípios vizinhos.

•

Santana de Parnaíba apresenta algumas ocorrências dispersas desse tecido em sua
porção sudoeste, em direção à divisa com Itapevi.

Loteamentos fechados
Compõem extensas manchas de urbanização no vetor em sequências fragmentadas e
dispersas, mas também de forma contínua em vários trechos.
De modo geral, a implantação desses empreendimentos não obedece critérios de
planejamento, como ressalta Campos ao afirmar que “a ocupação da área e a
diversificação das estruturas implantadas posteriormente sucede sem um plano
orientador, sendo resultado das oportunidades de negócios surgidas”254.
Do ponto de vista legal, como visto anteriormente, esses empreendimentos se encontram
em contradição com a lei federal 6766/79, porém diversos municípios do vetor utilizam

254

(CAMPOS, 2008, p. 104)
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estratégias para validá3los na esfera municipal. Cotia se utiliza da lei de bolsões255,
segundo a qual se permite a vedação do acesso por meio de cancelas sob o pretexto de
evitar o tráfego de passagem nos loteamentos. Santana de Parnaíba256, Vargem Grande
Paulista257 e Jandira apresentam mecanismos similares, sendo neste último presente no
próprio plano diretor do município258.
A vizinhança desses setores é bastante heterogênea, composta por áreas industriais,
loteamentos de rendas baixa a média e áreas com características rurais, sendo em
diversos casos, isolados por glebas não urbanizadas.

Loteamentos fechados do vetor oeste da RMSP. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem do
Google Earth, 2014

255
256
257
258

Lei municipal 694/1994
Lei municipal 2071 /1998
Lei municipal 26/2000
Lei municipal 1603/2006
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Estruturam3se em 5 vetores de expansão:
1. Norte da Rodovia Castelo Branco a leste do Rio Tietê – abrange os municípios de
Barueri e Santana de Parnaíba. São parte desse vetor o conglomerado Alphaville3
Tamboré. As principais vias estruturadoras desse eixo são a Alameda Rio Negro,
Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Cintra e o conjunto das avenidas Alphaville,
Yojiro Takaoka e Alpha Norte.

Loteamentos Alphaville Residencial 5 e 6, em Santana de Parnaíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Loteamentos do vetor ao norte do eixo Castelo Branco e a leste do Rio Tietê. Montagem do autor sobre imagem Google
Earth, 2014. [
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2. Norte da Rodovia Castelo Branco a oeste do Rio Tietê – abrange a divisa dos
municípios de Santana de Parnaíba e Barueri. São parte desse vetor os residenciais do
empreendimento Aldeia da Serra 3 moradas da Serra, das Estrelas, dos Pássaros, dos
Lagos, das Flores, dos Pinheiros e das Nuvens. A principal via estruturadora desse
vetor é a Estrada Yojiro Takaoka.

Loteamentos do vetor ao norte do eixo Castelo Branco e a oeste do Rio Tietê. Montagem do autor sobre imagem Google
Earth, 2014.

Loteamento Morada dos Lagos, em Aldeia da Serra, município de Barueri. Foto: Leonardo Loyolla, 2013
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Rua no conjunto de loteamentos fechados Aldeia da Serra, em Santana de Parnaíba. Foto: Silvio Soares Macedo, 2012.

3. Norte da Rodovia Raposo Tavares 3 abrange o município de Cotia e a porção sul dos
municípios de Carapicuíba e Jandira. São parte desse vetor empreendimentos como
Granja Viana, São Fernando, São Paulo 2, Alphaville Granja Viana, Reserva Santa
Maria e Fazendinha Carapicuíba. As principais vias que partem perpendicularmente
desse eixo são a Avenida São Camilo, a Estrada Fernando Nobre e a Estrada da
Roselândia, distanciadas aproximadamente 4 km entre si e que estabelecem conexões
do município de Cotia com, respectivamente os municípios de Carapicuíba, Jandira e
Itapevi.

Loteamentos São Paulo 2 e Granja Viana 2, em Cotia. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

210

Loteamentos do vetor ao norte do eixo Raposo Tavares. Montagem do autor sobre imagem Google Earth, 2014

4. Sul da Rodovia Raposo Tavares a leste da Reserva Florestal do Morro Grande 3
abrange o município de Cotia e a porção noroeste do município de Embu das
Artes. São parte desse vetor empreendimentos como Jardim Passárgada, Los
Angeles, Parque das Artes, Residencial Guancan, Vintage, Jardim da Glória e Villa
Vianna. As principais vias estruturadoras desse vetor perpendiculares ao eixo da
Rodovia Raposo Tavares são a Estrada da Capuava, Estrada do Embu e o conjunto
composto pela Avenida Nossa Senhora de Fátima e Estrada do M´Boi, que
estabelecem conexão do município de Cotia com o município de Embu das Artes.

Casas do loteamento fechado Jardim Passárgada, em Cotia. Foto: Leonardo Loyolla, 2014
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Loteamentos do vetor ao sul do eixo Raposo Tavares a leste da Reserva Florestal do Morro Grande. Montagem do autor sobre
imagem Google Earth, 2014.

5. Sul da Rodovia Raposo Tavares a oeste da Reserva Florestal do Morro Grande –
abrange a porção oeste de Cotia e Vargem Grande Paulista como um todo. São parte
desse vetor os empreendimentos Recanto Suíço, Residencial Vila Rica, Central Park
Residence Club, Colina Caucaia do Alto, Pinheiros Tênis Clube, Terras de Santa Adélia
e o conjunto de empreendimentos Paysage. As principais vias estruturadoras desse
vetor são aquelas perpendiculares ao eixo da Rodovia Raposo Tavares (Rodovia
Bunjiro Nakao e a Estrada de Caucaia do Alto), além da Estrada da Água Espraiada,
que conecta estas duas em Cotia e as estradas da Capelinha e Municipal da Cachoeira,
que são continuações da Estrada de Caucaia do Alto.

Loteamento em Vargem Grande Paulista. Foto: Silvio Soares Macedo, 2012.
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Loteamentos do vetor ao sul do eixo Raposo Tavares a oeste da Reserva Florestal do Morro Grande. Montagem do autor
e de Viviane Ribeiro Viana sobre imagem Google Earth, 2014.
6.

Rodovia Régis Bittencourt – apresenta quantidade de loteamentos e área menores que
os demais vetores. Todos se localizam no município de Itapecerica da Serra, entre a
Rodovia Régis Bittencourt e o Rodoanel, sendo a maioria conectados à Rodovia
Armando Salles (SP 228), que é a continuação da Estrada de Itapecerica e liga o centro
do município à porção sudoeste de São Paulo. Diferentemente dos anteriores, o
empreendimento Residencial Delfim Verde se localiza na Rodovia Bento Rotger
Rodrigues Domingues (SP 234), que conecta o município de Itapecerica da Serra a
Embu Guaçu.
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Loteamentos no eixo da Rodovia Régis Bittencourt. Montagem do autor e de Viviane Ribeiro Viana sobre imagem
Google Earth, 2014.

Na análise das características dos loteamentos fechados serão utilizados como base os
critérios adotados por Macedo (2012) e Lemos (2007).
Referente à localização,
localização foram identificadas três situações distintas com relação às
manchas urbanas consolidadas:
1.

Periurbanos – localizam3se nas extremidades das áreas urbanizadas dos municípios
e estabelecem conexões físicas extensas (mais da metade de seu perímetro), porém
fragmentadas, com as manchas urbanas. Constituem os loteamentos fechados de
maior porte do vetor oeste, conformando uma área urbanizada contínua
equivalente a certos bairros paulistanos259. Destacam3se quatro casos dessa situação
na área de estudo:
1.1

Os loteamentos do conglomerado Alphaville3Tamboré, conectados à mancha
urbanizada do município de Barueri e cujo vetor de expansão direciona3se para
o centro histórico do município de Santana de Parnaíba;

259
A soma das áreas dos loteamentos classificados nessa categoria no vetor oeste corresponde a cerca de 30km², área ligeiramente inferior à
Subprefeitura de Pinheiros, no município de São Paulo, com 31,7 km²
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1.2

Os loteamentos do empreendimento Granja Viana e os loteamentos ao sul da
Rodovia Raposo Tavares que se conectam à mancha urbanizada do município
de Cotia;

1.3

O conjunto de loteamentos do bairro Fazendinha, que se conecta à mancha
urbanizada do município de Carapicuíba;

1.4

Os loteamentos Vila São Fernando, São Fernando Residência, Reserva Santa
Maria, Nova Higienópolis, Beverly Hills e Forest Hills, conectados à mancha
urbana dos municípios de Jandira e Barueri e ao loteamento Granja Viana.

Loteamentos ao sul da Rodovia Raposo Tavares no município de Cotia. Exemplo de loteamentos fechados periurbanos.
Montagem do autor sobre imagem Google Earth, 2014.

2.

Suburbanos dispersos – são isolados dos contextos urbanos do entorno ou
estabelecem conexões reduzidas com áreas urbanizadas de menor porte (menos da
metade de seu perímetro). Não são conectados à mancha urbanizada contínua da
cidade compacta. São exemplificados pelo loteamento Aldeia da Serra, Jardim
Nova Cotia e Vila Verde. Nos municípios de Itapecerica da Serra, Embu das Artes,
Vargem Grande Paulista e Itapevi, correspondem à totalidade dos loteamentos
fechados existentes.
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Loteamentos Jardim Nova Cotia e Vila Verde, ao norte da Rodovia Raposo Tavares em Itapevi, próximo à divisa com Cotia e
Vargem Grande Paulista. Exemplo de loteamentos fechados suburbanos dispersos. Montagem do autor sobre imagem
Google Earth, 2014

Com relação à dimensão,
dimensão os loteamentos fechados foram divididos em:
1

Pequeno porte:
porte abaixo de 10 hectares

2

Médio porte: entre 10 e 35 hectares

3

Grande porte: área superior a 35 hectares.

Com relação aos sistemas de circulação,
circulação foram classificados de acordo com os critérios
empregados por Lemos (2007):
1.

Sistemas hierarquizados: conjunto de vias locais com leitos carroçáveis de até 9
metros de largura, que estabelecem acesso diretamente às residências e às vias
coletoras, que convergem para a portaria principal do loteamento. Subdividem3se,
por sua vez, em dois tipos:
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1.1

Espinha de peixe:
peixe possui distribuição dos fluxos numa via principal coletora
que acessa diretamente a portaria do loteamento e recebe o tráfego de pequenas
vias locais secundárias em cul3de3sac. Pode utilizar vias secundárias sem
ramificações ou com subdivisões das vias secundárias. Pode apresentar traçado
retilíneo ou sinuoso. Ocorre em alguns loteamentos de Alphaville, Tamboré,
Granja Viana e São Fernando.

Loteamento Quintas de São Fernando, Cotia. Montagem do autor com base em imagem Google Earth, 2013.

1.2

Rede: Predomina um conjunto de vias locais, geralmente paralelas, que se
conectam a algumas vias coletoras responsáveis pela ligação junto à portaria de
acesso. Permite diluição do tráfego em percursos variados e delimitação de
quadras residenciais. Pode apresentar traçado de vias ortogonal, sinuoso,
concêntrico ou misto. Subdivide3se, por sua vez, em:
1.2.1 Fechada: possui via perimetral interligando a maior parte das ruas num
circuito completo. Sistema empregado na maior parte dos loteamentos
Alphaville, Tamboré e Aldeia da Serra.
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Residencial Morada dos Pinheiros em Aldeia da Serra  Santana de Parnaíba. Montagem do autor com base em
imagem Google Earth, 2013.

1.2.2 Aberta: a totalidade ou a maior parte das ruas das extremidades são sem
saída e, portanto, não conformam um anel periférico. Sistema empregado
em parte dos loteamentos Alphaville, Tamboré e Aldeia da Serra. Também é
empregado em diversos loteamentos existentes nos municípios de Cotia e
Vargem Grande Paulista.

Loteamento Recanto Inpla, em Carapicuíba. Montagem do autor com base em imagem Google Earth, 2013.
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2.

Sistemas não hierarquizados: estruturados por uma ou mais vias com
características semelhantes, geralmente de 9m de largura. As ruas são
independentes entre si, convergem para a portaria do condomínio e terminam em
cul3de3sac ou junto aos muros do condomínio. Geralmente apresentam traçado
sinuoso. Ocorrem em diversos loteamentos dos empreendimentos Granja Viana e
São Fernando.

Loteamento Granja Viana II, em Cotia. Montagem do autor com base em imagem Google Earth, 2013.

Com relação à organização /estruturação dos espaços livres, dividem3se em dois grupos:
1. Convencionais.
Convencionais Atendem minimamente à legislação urbanística/ambiental vigente
e, como resultado, tem3se um conjunto de espaços livres de menor porte,
associados em sua maioria ao sistema viário e desarticulados tanto funcional
quanto

ambientalmente.

As

incorporações

de

vegetação

correspondem

basicamente à arborização viária e alguns pontos associados a praças e áreas
recreativas. Correspondem à maior parte dos loteamentos do vetor e podem ser
exemplificados pela maioria dos residenciais Alphaville3Tamboré, Aldeia da Serra
e Granja Viana, dentre outros.
2. Ambientalmente direcionados.
direcionados. Preservam/conservam porções mais significativas
de fragmentos florestais e áreas de várzea existentes, inclusive incorporando
porcentagens superiores às exigências urbanísticas ambientais. Até 2015, são
poucos e constituem casos isolados, embora devido às características ambientais
das áreas remanescentes para ocupação e às exigências ambientais crescentes,
devam ter sua quantidade aumentada. São exemplos loteamentos construídos a
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partir dos anos 2000, como o Alphaville Burle Marx, Alphaville Granja Viana,
Reserva Santa Maria e Gênesis I e II
Condomínios residenciais horizontais
A quantidade mais expressiva desses empreendimentos encontra3se no município de
Cotia, correspondendo a uma quantidade superior à soma daqueles encontrados nos
municípios de Barueri, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista, e
àqueles que aparecem pontualmente nos municípios de Jandira e Itapevi. Não
apresentam, até 2015, ocorrência desses empreendimentos nos municípios de Itapecerica
da Serra e Embu das Artes. Concentram3se nos mesmos vetores de expansão identificados
anteriormente para os loteamentos fechados na Rodovia Raposo Tavares.

Condomínios horizontais do vetor oeste da RMSP. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem do Google Earth,
2014
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Até 2015, sua lógica de inserção frequentemente baseava3se na construção em terrenos
contíguos a loteamentos fechados, sendo geralmente destinados a populações de poder
aquisitivo médio ou alto. A partir dos anos 2000, passaram a ser voltados também para
públicos de menor renda.

Residenciais Tamboré 6 e 7, em Santana de Parnaíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Assim como ocorreu na análise dos loteamentos fechados, os condomínios horizontais
serão classificados de acordo com critérios baseados nos trabalhos de Macedo (2012) e
Lemos (2007).
Com relação à localização, classificam3se em:
1. Periurbanos:
Periurbanos Localizam3se nas extremidades de manchas urbanizadas fragmentadas.
Constituem a maioria dos casos estudados.

Condomínios Recanto das Graças, em Cotia. Foto: Leonardo Loyolla, 2012
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2. Inseridos em manchas urbanas. Envolvidos por áreas urbanizadas em todo seu
perímetro. Quando inseridos em loteamentos fechados, possuem como característica o
duplo isolamento em relação aos tecidos urbanos tradicionais do entorno, utilizando3
se, além do fechamento próprio, também daquele existente no loteamento fechado no
qual se inserem. Essa situação específica ocorre em alguns conjuntos de condomínios
no vetor ao sul da Rodovia Raposo Tavares.

Condomínios Aldeia da Granja, Villa Inglesa e Viana Valle, em Cotia, próximos à Rodovia Raposo Tavares. Foto: Leonardo
Loyolla, 2013
Condomínio Reserva Granja Viana (à esquerda do círculo) em Cotia. Foto: Daniel, equipe Quapá, 2012

Condomínios inseridos em loteamento na Rua Maracatú, em Cotia. Montagem do autor sobre imagem do Google Earth,
2014
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3. Isolados: com pouca ou nenhuma conexão com as manchas urbanas do entorno.
Constituem uma pequena parcela dos casos analisados.
Condomínio Porto Seguro, no município de Cotia. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

Com relação ao porte, observou3se uma distribuição homogênea entre condomínios de
pequeno e grande porte. Adotou3se como critério:
1. Pequenos:
Pequenos área total de até 1 hectare. Correspondem a quase 40% do total do vetor

Condomínio Villa das Granjas, Cotia. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

2. Médios:
Médios área entre 1 e 2 hectares. Correspondem a cerca de 35% dos condomínios
horizontais do vetor.

223

3. Grandes:
Grandes área superior a 2 hectares, podendo chegar a 12. Correspondem a quase
30% dos casos do vetor.

Residenciais Recanto das Graças, em Cotia. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Com relação ao modo de agrupamento
agrupamento das construções,
construções foi feita a seguinte subdivisão:
1. Isoladas. Unidades residenciais com recuos em todos os lados. Constituem a minoria
dos casos, pois envolvem maiores custos para execução devido à menor quantidade
de paredes compartilhadas entre as unidades.

Residencial Exclusive Houses Tamboré 7 em Santana de Parnaíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

2. Geminadas duas a duas. Unidades residenciais com apenas um recuo lateral.
Constituem a maior parte dos casos estudados.
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Condomínio Valle Verde Cotia. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

3. Geminadas em renque. Conjuntos que contêm ao menos uma unidade residencial sem
recuos laterais. Muitas conformam extensas sequências edificadas contínuas e
repetitivas, sem recuos – por vezes com 100m de extensão ou mais.

Condomínio Porto Seguro, em Cotia. Foto: Bruno Madeira Cruz, 2012

Com relação ao traçado viário,
viário, os condomínios foram classificados em:
1. Sistemas hierarquizados:
hierarquizados conjunto de vias locais com até 9 metros de largura e
acessadas diretamente das residências e coletoras, que convergem à portaria principal
do loteamento. Subdividem3se, por sua vez, em dois tipos:
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1.1.

Espinha de peixe:
peixe possui distribuição dos fluxos numa via principal coletora
que acessa diretamente a portaria do condomínio e recebe o tráfego de
pequenas vias locais secundárias em cul3de3sac. Pode utilizar vias secundárias
sem ramificações ou com subdivisões das vias secundárias.

Condomínio Granja 26, em Cotia. Montagem do autor sobre imagem do Google Earth, 2014

1.2.

Rede: Predomina um conjunto de vias locais, geralmente paralelas, que se
conectam a algumas vias coletoras responsáveis pela ligação junto à portaria de
acesso. Permite diluição do tráfego em percursos variados e delimitação de
quadras residenciais. Podem apresentar traçado de vias ortogonal, sinuoso,
concêntrico ou misto. Subdivide3se por sua vez em:
1.2.1. Fechada: possui via perimetral interligando todas as ruas num circuito
completo.

Condomínio na Rua Maracatu, em Cotia. Montagem do autor sobre imagem do Google Earth, 2014
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1.2.2. Aberta: as ruas das extremidades são sem saída e, portanto, não
conformam um anel periférico.

Residencial Tamboré 5, Santana de Parnaíba. Montagem do autor sobre imagem do Google Earth, 2014

2. Sistemas não hierarquizados: estruturados por uma ou mais vias com características
semelhantes, geralmente de 9m de largura. As ruas são independentes entre si,
convergem para a portaria do condomínio e terminam em cul3de3sac ou junto aos
muros do condomínio. Por sua vez, subdividem3se em:
3.1. Rua única: recorrentes em pequenas vilas.

Condomínio na Rua dos Agrimensores em Cotia. Montagem do autor sobre imagem do Google Earth, 2014
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3.2. Vias convergentes: empregados nos condomínios de maior porte.

Condomínio Porto Seguro. Montagem do autor sobre imagem do Google Earth, 2014
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Loteamentos fechados
fechados e condomínios horizontais: análise conjunta no vetor
O porte alcançado pelas áreas urbanizadas dispersas e fragmentadas compostas por
loteamentos fechados e condomínios horizontais no vetor oeste equivale a pouco mais
que o dobro aquelas ocupadas pela soma dos bairros jardins do vetor sudoeste
paulistano260, cujas características são semelhantes e que frequentemente são utilizados
como parâmetro da área ocupada pelos locais que abrigam as populações de rendas
média e alta na RMSP.
Os bairros paulistanos detentores dessas características e com extensões mais
significativas são o Alto da Lapa, Alto de Pinheiros, Morumbi, City Butantã, Pacaembu,
Jardins (América, Europa e Paulista), Alto da Boa Vista e Chácara Flora. Dentre as
comuns aos bairros jardins e aos loteamentos e condomínios podem3se citar:
•

Ruas densamente arborizadas e largas;

•

Lotes de maiores dimensões (se comparados à média da RMSP);

•

Edificações de maior porte e horizontalizadas;

•

Recuos em todos os lados das edificações em relação às divisas dos lotes;

•

Traçado viário concebido para priorizar o tráfego de acesso e evitar o de
passagem, com emprego de ruas sem saída ou com poucas articulações com as
vias principais do entorno e cul3de3sac.

Com relação à área total por município, Cotia apresenta a maior quantidade tanto de
loteamentos fechados (33%) quanto de condomínios horizontais (60%) (gráficos 3 e 4).
Santana de Parnaíba também desempenha papel significativo em ambos os casos (23%
nas duas situações). A área total ocupada por loteamentos e condomínios é de cerca de
70,75km2 o que equivale a cerca de 7,3% do total do vetor e corresponde à área do
município de Embu das Artes.

260

Os loteamentos fechados e condomínios fechados do vetor oeste ocupam cerca de 6800ha, enquanto os bairros jardins do vetor sudoeste do
município de São Paulo ocupam cerca de 3330ha. Dados baseados em cálculos preliminares feitos a partir de imagens Google Earth para a
pesquisa de iniciação científica de Êda Beltrão, do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Anhembi Morumbi, orientada pelo autor.
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Tabela 10  Áreas ocupadas por condomínios horizontais no vetor oeste, organizada por município. Tabela elaborada com
base em levantamento feito na pesquisa de iniciação científica de Êda Beltrão, orientada pelo autor, 2015 [p]

Município

Área (ha)

Cotia

2.262,6

Santana de Parnaíba

1.562,8

Vargem Grande Paulista

713,2

Barueri

694,6

Carapicuíba

664,2

Jandira

376,8

Itapevi

238,6

Embu das Artes

191,9

Itapecerica da Serra

128,2

Total Geral

6.832,8

Gráfico 3  Porcentagem da área ocupada por loteamentos fechados por município em relação ao total do vetor oeste.
Histograma elaborado com base em levantamento feito na pesquisa de iniciação científica de Êda Beltrão, orientada pelo
autor, 2015 [p]

Santana de
Parnaíba
23%

Vargem
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Paulista
10%

Jandira
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Barueri
10%

Itapevi
3%
Itapecerica
da Serra
2%
Embu das
Artes
3%

Carapicuíb
a
10%

Cotia
33%

Tabela 11  Áreas ocupadas por condomínios horizontais no vetor oeste, organizada por município. Tabela elaborada com
base em levantamento feito na pesquisa de iniciação científica de Êda Beltrão, orientada pelo autor, 2015 [p]
Município

Área (ha)

Cotia

144,4

Santana de Parnaíba

55,3

Barueri

13,5

Carapicuíba

12,7

Itapevi

7,4

Vargem Grande Paulista

7,1

Jandira

1,6

Total

242,0
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Gráfico 4  Porcentagem da área ocupada por condomínios horizontais por município em relação ao total do vetor oeste.
Histograma elaborado com base em levantamento feito na pesquisa de iniciação científica de Êda Beltrão, orientada pelo
autor, 2015 [p]
Santana de
Parnaíba
23%
Barueri
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Cotia
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Carapicuíba
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Área total abrangida por loteamentos fechados do vetor oeste da RMSP comparado aos principais bairros jardins do
município de São Paulo. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem do Google Earth, 2014

Os vários núcleos urbanizados compostos pelos loteamentos fechados e condomínios
horizontais do vetor são predominantemente descontínuos em relação às manchas
urbanas principais dos diversos municípios que o compõe, e entremeados por corredores
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e manchas de cobertura arbórea preservados pelos mesmos ou de forma não intencional
em seus interstícios. Esses dois tecidos, particularmente, exercem papel muito importante
no processo de fragmentação e dispersão, em virtude das suas características
morfológicas de fechamento e isolamento previstas na própria concepção projetual.
A acessibilidade a esses empreendimentos ocorre por meio de um sistema viário
estruturado por vias coletoras e uma rede de estradas vicinais, em sua maioria
pavimentadas, que se iniciam nas principais rodovias, e estabelecem com estas um
padrão de ramificações no formato de “espinha de peixe”, sendo que algumas se
conectam com municípios vizinhos. As vias secundárias atuam como indutores de
ocupação, abrigando novos núcleos urbanizados em sua extensão e também áreas de
apoio a eles.
A maioria dos loteamentos fechados e condomínios horizontais encontram3se isolados
dos tecidos urbanos consolidados dos municípios do vetor oeste. O conjunto desses
empreendimentos estabelece manchas contínuas adjacentes às principais rodovias,
conformando frequentemente extensas áreas com pouca ou nenhuma conexão física ou
funcional com a malha urbana consolidada.
Tal conformação dispersa e fragmentada é permitida e incentivada pela legislação
municipal de zoneamento da maioria dos municípios, observando3se que a delimitação
das zonas exclusivamente residenciais e horizontalizadas coincide com as áreas dos
condomínios horizontais e loteamentos fechados existentes. Como resultado tem3se a
consolidação das dinâmicas que geraram esses empreendimentos, em detrimento de
qualquer proposta e/ou projeto de desenho urbano que poderia articulá3los com a
mancha urbana.
Esses parâmetros urbanísticos também possibilitam ocupações em lotes relativamente
pequenos, com áreas construídas e impermeabilizadas consideráveis em locais com
características ambientais frágeis, na maioria das vezes. O resultado desses parcelamentos
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costuma ser muito parecido com bairros convencionais da cidade compacta, embora com
menores densidades populacionais261.
A análise morfológica permitiu a identificação de duas situações distintas com relação à
conformação dos loteamentos fechados e condomínios horizontais no Vetor:
1. Eixo da Rodovia Castelo Branco 3 constituído em sua maioria pelos empreendimentos
Alphaville, Tamboré e Aldeia da Serra, nos municípios de Barueri e Santana de
Parnaíba.
Campos define a organização espacial de Alphaville3Tamboré como uma estruturação
por agregação, que aconteceu por ações justapostas e desarticuladas, sem avaliação do
todo262. De acordo com a autora, tal processo é caracterizado pelos seguintes aspectos
estruturais e relações condominiais deles decorrentes:
• A

somatória

de

empreendimentos

derivados

de

ações

programadas

de

incorporadores privados sem o desenvolvimento de um plano diretor total ou
parcial;
• A somatória de empreendimentos de grande porte fisicamente isolados entre si pela
conformação espacial (controle de acesso combinado ou não com cercamento de
vastas porções do território);
• A somatória de empreendimentos com estrutura administrativa independente,
inclusive com padrões construtivos próprios.
Ainda a respeito do processo de estruturação de Alphaville3Tamboré, a autora afirma que
“a justaposição de empreendimentos pode ser observada em toda a constituição física do
conglomerado: malhas viárias desconexas e mal articuladas, muros e cercamentos,
significando uma dificuldade de orientação do usuário”.263 E complementa afirmando
que:
(...) centros comerciais e de serviços surgem da demanda e da distância resultante da
agregação dos empreendimentos sem um plano orientador. O acesso principal ao
conjunto se dá pela autoestrada, porém com poucos pontos de contato com a malha

261

Ao realizar uma comparação das densidades populacionais médias dos loteamentos do conglomerado AlphavilleOTamboré em relação a
bairros do município de São Paulo com características semelhantes, Campos (2008, p. 422) identifica que no primeiro caso os valores chegam a
ser quase 5 vezes menores (57,7hab/ha no Alto de Pinheiros contra 11,6 hab/ha no conglomerado).
262
(CAMPOS, 2008, p. 108)
263
(CAMPOS, 2008, p. 104)
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viária ao seu redor. Os novos acessos são implantados por insuficiência da estrutura
existente frente à demanda: a conexão e a fluidez pelo território não são o seu
objetivo264.

Nesses empreendimentos, podem também ser destacadas como características
importantes:
• A estruturação de centros comerciais e de serviços concebidos prévia e
prioritariamente para os mesmos;
• O traçado viário conformado por ruas perimetrais e predominância de quadras com
perímetro totalmente delimitado por ruas;
• A hierarquização clara do sistema de circulação, com vias principais de maior porte.

Vista geral do conglomerado AlphavilleTamboré. Foto: Silvio Soares Macedo, 2014.

2. Eixo da Rodovia Raposo Tavares 3 constituído em grande parte pelos empreendimentos
Granja Viana, Fazendinha e São Fernando, nos municípios de Cotia, Jandira e
Carapicuíba.
Somados, os loteamentos fechados e condomínios horizontais desse eixo configuram
dimensões similares às de Alphaville3Tamboré. Sua constituição ocorreu por meio de

264

(CAMPOS, 2008, p. 424)
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inúmeros empreendimentos pulverizados, embora a configuração final se caracterize
frequentemente por tecidos similares e praticamente contíguos.
Tal processo ocorre sobretudo na porção norte do município de Cotia, em uma faixa
que se estende da Rodovia Raposo Tavares até as divisas com os municípios de
Carapicuíba e Jandira, transbordando com iguais extensões para estes. Também ocorre
na porção sul da rodovia, nos municípios de Cotia e Vargem Grande Paulista, porém
de forma mais fragmentada que ao norte, e entremeada por grande quantidade de
condomínios horizontais.
Se em Alphaville3Tamboré ao menos os investimentos imobiliários foram feitos em sua
maioria por um mesmo empreendedor 3 o que garante algum nível de coesão, ainda
que por vezes esta se mostre precária 3 no eixo da Raposo Tavares estes ocorrem de
maneira mais dispersa e não planejada.
Meyer considera que o processo de formação da área é resultado da multiplicação de
ações isoladas conduzidas pelas demandas de espaços de moradia alternativos,
situados fora das áreas densamente urbanizadas, sendo completamente distinto
daquele que ocorreu em Alphaville3Tamboré265.
Campos reforça esse raciocínio ao afirmar que:
Estes loteamentos [da Rodovia Raposo Tavares], muitos de segunda residência,
implantados de maneira autônoma por diversos empreendedores, não guardam entre si
nenhuma relação de conjunto. Estão mais próximos da noção de “morar junto ao
campo” do que Alphaville3Tamboré, de características mais urbanas, como um bairro
mais distante da metrópole.266

Além disso, Alphaville3Tamboré foi pensado como conglomerado, reunindo no
empreendimento setores industriais, comerciais e de serviços. Embora a proximidade
desses usos também aconteça ao longo do eixo Raposo Tavares, seu aparecimento
ocorreu sem desenho articulador conjunto, de forma fragmentada e em momentos
distintos. Segundo Meyer, a instalação de áreas de comércio e serviços locais para
atendimento a necessidades imediatas foi sendo estabelecida sem uma programação

265
266

(MEYER, 2004, p. 64)
(CAMPOS, 2008, p. 424)
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inicial, e crescendo em função da demanda constituída. De acordo com a autora, no
ano de 2004, já havia ao menos 40 pequenos centros comerciais na região267.
Outras características importantes a serem destacadas são:
• A conformação mais fragmentada dos empreendimentos ao longo das estradas
vicinais e algumas vias locais;
• As dimensões, bem como os traçados viários, bastante variados tanto nos
loteamentos fechados quanto nos condomínios horizontais do eixo;
• A concentração de condomínios horizontais muito superior nesse eixo, se
comparada àquela observada no eixo da Rodovia Presidente Castelo Branco. Tal
processo ocorre sobretudo nos municípios de Cotia e Vargem Grande Paulista.

Vista geral do eixo Raposo Tavares em direção a Vargem Grande Paulista. Foto: Sidney Carvalho, 2014.

ESPAÇOS LIVRES
Para análise dos espaços livres, utilizou3se como referência as categorias definidas pelo
grupo Quapa3SEL.
Em virtude da escala de abordagem deste trabalho, que abrange 9 municípios, foi
realizada uma subdivisão do sistema de espaços livres do vetor em dois grandes grupos:

267

(MEYER, 2004, p. 64)
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•

Espaços livres intraurbanos
intraurbanos – são aqueles que se inserem nos tecidos urbanos ou
núcleos urbanizados. Destacam3se como tipos mais recorrentes as vias, os quintais e
jardins residenciais, áreas de lazer, praças, parques, residuais viários e terrenos não
ocupados.

•

Espaços livres predominantemente externos aos tecidos urbanos – são aqueles
localizados fora das manchas urbanizadas. São de especial interesse para a análise
deste trabalho, pois exercem bastante influência no processo de urbanização dispersa
e fragmentada. Dentre eles, podem3se citar aqueles voltados para infraestrutura
urbana (linhas de alta tensão, dutos, aterros), áreas extrativistas, institucionais, de
usos recreativos/ turísticos e bosques em geral de propriedade privada.

Na análise a seguir não foram ainda incluídos os espaços livres para conservação,
preservação, recreação e convívio resultantes de ações do poder público, que serão
abordados mais detalhadamente na próxima parte do trabalho.
Espaços livres intraurbanos
Parte considerável das áreas urbanizadas do vetor é composta por casario organizado em
manchas urbanizadas densamente construídas, ora contínuas, ora fragmentadas e
dispersas. Internamente a essas manchas, são poucos os espaços livres estruturados para
preservação, conservação, recreação e convívio. Por resultarem diversas vezes de
loteamentos irregulares, frequentemente tais áreas não atendem às cotas mínimas de
áreas verdes e de sistema viário exigidas pela lei federal de parcelamento do solo268.
Como resultado, são poucas as praças e parques inseridos nesses tecidos. As vias e suas
calçadas frequentemente são estreitas para os fluxos existentes e, por falta de espaço para
tal, praticamente não existe arborização viária ou intralote.

268

Lei Federal 6766/79, também conhecida como Lei Lehman
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Embora algumas dessas áreas componham uma matriz constituída por massa edificada
conurbada com a metrópole paulistana de modo praticamente contínuo 3 sobretudo em
Carapicuíba, Embu das Artes, Jandira e Itapevi 3, nestes três últimos, esses tecidos
apresentam algumas perfurações com manchas de cobertura arbórea, terrenos não
ocupados e áreas de várzea, todos desarticulados entre si.

Fragmentos de cobertura arbórea inseridos em tecido compacto contínuo dos municípios de Barueri, Carapicuíba, Jandira e
Itapevi. Montagem do autor sobre imagem do Google Earth, 2014.

Tais espaços livres são resultantes do processo fragmentado de urbanização, e por vezes
são distribuídos em intervalos razoavelmente regulares do território, apresentando
potencial para o estabelecimento de articulações, de acordo com critérios da ecologia da
paisagem – por exemplo, para a criação de trampolins ecológicos e corredores. Muitos
apresentam também portes e características suficientes para serem convertidos em
parques urbanos269. São recorrentes também as situações de fundos de lotes de áreas de
urbanização precária, cujas larguras configuram potenciais corredores e manchas de
cobertura arbórea.

269
De acordo com Macedo e Sakata, pode ser considerado parque “todo espaço de uso público destinado à recreação de massa, qualquer que
seja o seu tipo, capaz de incorporar intenções de conservação e cuja estrutura morfológica é autossuficiente, isto é, não é diretamente
influenciada por nenhuma estrutura construída do entorno.” MACEDO, Silvio Soares; SAKATA, Francine Gramacho. Parques Urbanos no Brasil.
São Paulo: EDUSP, 2002. p.14
Na área de estudo, existem diversos espaços livres que, embora intraurbanos, possuem porte suficiente para adquirir a referida autossuficiência
em relação às estruturas construídas do entorno.
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O Parque Portal Ecológico, no município de Jandira, e o Parque Lagoa do Agreste, em
Vargem Grande Paulista, representam interessantes precedentes de aproveitamento de
dois desses tantos interstícios como áreas para convívio, recreação e conservação,
viabilizadas pelo poder público.
Em Carapicuíba, praticamente não se encontram mais esses remanescentes, numa
possível amostragem do que ocorrerá com os demais municípios caso não ocorra
alteração das dinâmicas urbanas em curso para esses tecidos no vetor.
Os campos de futebol cumprem um papel relevante como espaços livres para práticas
recreativas nos municípios de Embu das Artes e Itapecerica da Serra, apresentando
distribuição razoavelmente homogênea em alguns trechos dos tecidos compactos,
atuando como um dos poucos respiros existentes em meio à malha urbanizada
densamente construída desses locais.
Outro conjunto de espaços livres existentes nas áreas intraurbanas do vetor são aqueles
pertencentes aos loteamentos fechados e condomínios horizontais. Quanto à sua
formação, observa3se que os mesmos não foram estruturados a partir dos condicionantes
naturais, embora sejam fruto de processos legalizados de urbanização e, como
pressuposto, atendam às exigências pertinentes.
Alguns empreendimentos dos anos 2000 em diante, tais como os loteamentos Alphaville
Burle Marx e Granja Viana, incorporam as matas existentes e fragmentos de matas
ciliares em seus desenhos, em virtude de se submeterem a mecanismos de legislação
ambiental mais restritiva, dentre outras motivações que serão mencionadas mais à frente.
De certo modo, tais empreendimentos fazem parte de uma espécie de nova geração de
loteamentos fechados do vetor, nos quais se observa maior incorporação das variáveis
ambientais em seus desenhos.
Apesar disso, tanto nesses como nos demais casos, elementos como os corpos d´água
internos aos empreendimentos não são, via de regra, tratados como parques lineares, mas
sim ladeados por vias marginais ou voltados para os fundos de lotes270. Os fragmentos
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(CAMPOS, 2008, p. 174)
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florestais significativos, quando preservados, são frequentemente isolados por muros,
sendo apenas visíveis aos moradores.
Geralmente nos loteamentos fechados encontram3se quantidades de arborização viária e
intralote superiores às encontradas nos loteamentos convencionais do vetor, por vezes
configurando alamedas arborizadas semelhantes aos bairros jardins paulistanos. Nos
condomínios horizontais, tanto a arborização viária quanto a intralote praticamente não
ocorrem, em virtude dos exíguos espaços livres deixados pelos empreendedores. Mesmo
nos empreendimentos de maior porte do gênero – cujas dimensões se aproximam
daquelas de pequenos loteamentos e dos quais alguns residenciais Tamboré são exemplos
3 a quantidade de arborização é bastante inferior à dos loteamentos fechados.

Lagos no empreendimento Aldeia da Serra. Foto: Leonardo Loyolla, 2013.

Lago no empreendimento Aldeia da Serra. Foto: Silvio Soares Macedo, 2012
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Com relação ao tratamento, nos espaços livres internos aos loteamentos fechados, este
geralmente se resume aos ajardinamentos dos residuais viários. Nos loteamentos
fechados, observou3se a utilização de uma parcela maior dos espaços livres com a função
recreativa, atendendo às legislações municipais. Mesmo assim, poucas são as praças e,
quando existentes, frequentemente surgem em decorrência do traçado das vias271.
Os problemas resultantes da aplicação da lei 6766/79 nos loteamentos fechados são os
mesmos que frequentemente ocorrem nos loteamentos convencionais: áreas verdes assim
designadas pelo processo de parcelamento são resultantes de resíduos ou áreas não
aproveitáveis para venda (tais como aquelas com grandes declividades ou formatos e
dimensões inconvenientes), resultando em difícil aproveitamento e futura apropriação.
Campos resume essas características ao descrever esse aspecto nos loteamentos do
conjunto Alphaville3Tamboré:
Em Alphaville3Tamboré, os estoques de áreas livres públicas encontram3se
primordialmente internos aos limites dos loteamentos 3 fragmentados e praticamente
privatizados. Estruturalmente não foram projetados para integrações possíveis (...). As
exceções são o Parque Ecológico do Tietê e a Reserva Biológica de Tamboré, de difícil
acesso.272

A despeito dessas características, é recorrente nesses empreendimentos a existência de
clubes internos e grandes equipamentos de lazer, que respondem a demandas de mercado.
Com relação aos condomínios horizontais, constata3se que poucos apresentam áreas
recreativas comuns, e quando estas ocorrem, geralmente possuem dimensões reduzidas se
comparadas ao total de áreas verdes determinado pela lei de parcelamento no caso dos
loteamentos.
Espaços livres externos aos tecidos
Dentre os espaços livres predominantemente externos aos tecidos, destacam3se aqueles
relacionados à infraestrutura urbana, tais como linhas de alta tensão, adutoras e faixas de
domínio da ferrovia e rodovias. Tais elementos atravessam grandes extensões do vetor e
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(CAMPOS, 2008, p. 175)
(CAMPOS, 2008, p. 423)
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acabam por formar barreiras e muitas vezes reforçar o processo de fragmentação e
dispersão.
Com relação às linhas de alta tensão, apenas os municípios de Vargem Grande Paulista e
Jandira não são atravessados por essas estruturas. Por abrigar a usina Edgar de Souza, o
município de Santana de Parnaíba é atravessado por uma quantidade de linhas de alta
tensão bem superior aos demais do vetor, sendo sete ao todo.
Os impactos mais relevantes desses elementos ocorrem na porção sudeste do município,
trecho no qual uma dessas estruturas parte da usina em direção a São Paulo,
atravessando maior quantidade de trechos urbanizados. Nessa situação, interfere em uma
parte considerável do empreendimento Alphaville3Tamboré, ora sendo utilizada para
dividir tecidos urbanos com usos bem distintos, ora delimitando uma via estrutural (a
Avenida Yojiro Takaoka) ou ainda incorporada a uma pequena parte de um dos
loteamentos (o Residencial Tamboré 1). A respeito da relação do Alphaville3Tamboré com
a linha de alta tensão que o atravessa, Campos considera que:
Há um potencial de tratamento paisagístico ao redor desta infraestrutura que não se
utiliza, e nem é seu objetivo. Se na área central os jardins resultantes do sistema viário
são tratados sob pretexto de visibilidade, isto não acontece aqui. É como se neste setor
o interesse recaísse sobre os loteamentos, as vias são única e exclusivamente de
passagem273.

Linha de transmissão na Avenida Marginal Esquerda, paralela ao Rio Tietê, no município de Barueri. Foto: Leonardo Loyolla,
2014. / Linha de transmissão corta residenciais do conjunto Tamboré, em Santana de Parnaíba. Foto: Leonardo Loyolla,
2013.

273

(CAMPOS, 2008, p. 165)
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Esse mesmo município é atravessado no sentido norte3sul por uma adutora de água que
estabelece contato com algumas poucas áreas urbanizadas, dentre as quais se destacam
os residenciais Tamboré 1 e 11 e um setor industrial desse mesmo empreendimento. Em
todos eles, a estrutura interfere no traçado viário e organização dos lotes, sendo ora
abrangido pelas vias, ora tratado como fundos das residências.
As faixas de domínio viárias mais significativas do vetor pertencem à Rodovia Castelo
Branco e ao Rodoanel. Ambas provocam significativas interrupções devido às suas
larguras, pois a soma dos leitos carroçáveis e canteiros na Castelo Branco atinge em
média 100m e as faixas non aedificandi, existentes na maior parte da via no vetor,
variam entre 10 e 50m. No Rodoanel, as larguras dos leitos carroçáveis e canteiros varia
entre 40 e 60m. Além disso, seus traçados mais retilíneos envolveram expedientes
característicos das obras para essas tipologias viárias, tais como grandes movimentações
de terra, arrimos e obras de arte, que resultam em significativos impactos na paisagem,
tanto visualmente, quanto nas dinâmicas naturais e urbanas.

Rodovia Castelo Branco no trecho em que corta o município de Barueri. Foto: Leonardo Loyolla, 2014.

Rodovia Castelo Branco no trecho em que corta o município de Barueri. Foto: Leonardo Loyolla, 2014
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A construção do Rodoanel envolveu a desapropriação de áreas predominantemente
compostas por urbanização precária e fragmentos florestais. Em sua porção mais ao sul
do vetor, atravessa vários trechos da várzea do Rio Embu Mirim, tendo sido criados dois
parques compensatórios nos municípios de Embu das Artes e Itapecerica da Serra, cujas
larguras chegam a 750m. Se por um lado tais ações contribuem para a preservação do
seu entorno, por outro criam barreiras urbanas significativas enquanto esses parques não
forem executados.
As faixas de domínio correspondentes aos dois ramais da antiga Estrada de Ferro
Sorocabana estabeleceram barreiras significativas ao processo de urbanização, tendo
contribuído para a atual conformação da morfologia do vetor. Na linha Diamante da
CPTM, a porção ao sul da ferrovia possui ocupação urbana predominantemente de
casario, sendo expressivamente maior que a porção ao norte, voltada para a várzea do
Rio Barueri Mirim e caracterizada por usos predominantemente industriais. Além das
estações, existem apenas oito transposições ao longo dos 25km da ferrovia no vetor. No
antigo ramal Mairinque3Santos, ocorrem significativas porções urbanizadas na porção sul
da ferrovia, compostas em sua maioria por loteamentos informais em fase de
consolidação. São oito as transposições nesse trecho da ferrovia, sendo a maioria delas
em nível, em virtude dos maiores intervalos entre os trens de carga.
Outro espaço livre relevante relacionado à infraestrutura urbana é a estação de
tratamento de esgoto de Barueri, que ocupa um trecho da várzea do Rio Tietê, sendo
delimitada por este, pelo Rio Cotia e pela ferrovia, na divisa com Carapicuíba. Inaugurado
em 1988, até 2013 esse era o maior equipamento do gênero na América Latina, de acordo
com a SABESP274. O equipamento atende a praticamente todos os municípios do vetor e
áreas adjacentes 3 Jandira, Itapevi, Barueri, Carapicuíba, Osasco, Taboão da Serra e partes
de Cotia e Embu das Artes. Com dimensões aproximadas de 1,4km x 550m, o
equipamento ocupa aproximadamente 92 hectares e representa, juntamente com a Área
Militar (que será abordada adiante), um expressivo encrave do município.

274

Disponível em: http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/salaimprensa/home/imprensa_lenoticia.php?id=228756. Acesso em 02.02.2015
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Estação de tratamento de esgoto de Barueri. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Outra estação de tratamento, porém de porte bem menor (cerca de 40 hectares), localiza3
se no município de Vargem Grande Paulista, próximo ao entroncamento da Rodovia
Bunjiro Nakao com a Rodovia Raposo Tavares.
Existem três aterros sanitários que estão localizados nos seguintes municípios do vetor275:
•

Embu das Artes – recebe parte dos resíduos sólidos do próprio município. O
restante é direcionado ao aterro de Caieiras;

•

Itapevi – além dos resíduos próprios, recebe materiais de Cotia, Jandira e Vargem
Grande Paulista;

•

Santana de Parnaíba 3 além dos resíduos próprios, recebe materiais de Barueri e
Pirapora do Bom Jesus.

Assim como Embu, os municípios de Carapicuíba e Itapecerica da Serra enviam seus
resíduos sólidos a uma distância bastante considerável, no aterro do município de
Caieiras. Dois municípios possuem lixões desativados 3 Cotia e Itapevi. Embu possui três
aterros de grandes dimensões em seu território, com uma área total bem superior aos
demais municípios, sendo dois deles desativados. Itapecerica da Serra, Barueri e Santana
de Parnaíba também possuem aterros sanitários desativados.

275
Fontes: JACOBI, Pedro Roberto; BESEN, Gina Rizpah. Gestão de resíduos sólidos em São Paulo: desafios da sustentabilidade. Estudos
Avançados. Vol. 25, no 71. JanOAbr 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103O40142011000100010&script=sci_arttext.
Acesso em 02.02.2015.
Cetesb – Mapa da destinação dos resíduos urbanos. Disponível em http://www.cetesb.sp.gov.br/residuosOsolidos/residuosOurbanos/7OmapaOOO
destina%C3%A7%C3%A3oOdeOres%C3%ADduosOurbanos. Acesso em 02.02.2015.
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Destinação dos resíduos sólidos domiciliares em São Paulo. Fonte: JACOB & BESEN, 2011

Áreas extrativistas de minerais ocorrem nos municípios de Itapecerica da Serra, Embu das
Artes, Santana de Parnaíba e Barueri, sendo que na divisa destes dois últimos, as áreas
pertencentes à mineradora Serveng ocupam extensões significativas, com cerca de 200
hectares. Nesse caso, a área também contribuiu como limite da mancha urbanizada, que
se estende até a várzea do Rio Tietê em ambos os municípios. O único município no qual
essas estruturas encontram3se próximas de áreas urbanizadas é Santana de Parnaíba.

Áreas de extração pertencentes à mineradora Serveng, na divisa dos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba. Foto:
Bruno Madeira Cruz, 2012 . Foto: Daniel, equipe Quapá, 2012

As áreas de atividades rurais, correspondentes a chácaras, hortas e granjas, apresentam
concentração significativa no quadrante sudoeste do vetor, que abrange os municípios de
Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Itapevi, Cotia e Vargem Grande Paulista. Neste
último, observa3se com mais intensidade um relevante processo de substituição de
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diversas áreas com esse uso por loteamentos fechados e condomínios horizontais. A
porção

oeste

de

Cotia

concentra

quantidade

expressiva

hortifrutigranjeiros, que constituem atividade tradicional

de

estabelecimentos

da região, conduzida

originalmente por imigrantes japoneses.
Dentre os espaços livres com usos institucionais, destaca3se uma área pertencente ao
exército brasileiro no município de Barueri, próximo à divisa com Carapicuíba. O local,
com cerca de 520 hectares, é cortado por duas vias estruturais da região – a estrada
Velha de Itapevi e a Rodovia SP3312 – e abriga o 20o Grupo de Artilharia de Campanha
Leve (Grupo Bandeirante), o 22o Batalhão Logístico Leve, o Arsenal de Guerra de São
Paulo, depósitos de suprimentos, estande de tiros, além do círculo e da vila militar. Em
determinados trechos, a área chega a atingir 2km contínuos sem conexões com o
entorno, configurando3se como o mais expressivo encrave urbano do vetor. Em sua
porção sul, a área abrange significativos fragmentos de cobertura arbórea.

Área militar de Barueri (ao fundo) vista a partir do Bairro dos Altos. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Existe um aeroporto privado no vetor, o SNDI Nascimento I, no município de Cotia,
próximo à divisa com Vargem Grande Paulista.
Destacam3se ainda como espaços livres de dimensões significativas o cemitério Israelita
Chevra Kadisha, no município de Embu das Artes, com cerca de 55 hectares, e o pátio da
Central de Leilões, nesse mesmo município, com cerca de 6,5 hectares.
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Cemitério Chevra Kadisha, no município de Embu das Artes. Foto: Daniel, equipe Quapá, 2012

Os clubes recreativos, pesqueiros, áreas de práticas esportivas e hotéis foram
equipamentos que tiveram papel relevante no processo de ocupação do vetor a partir da
década de 1950, consolidando a vocação da área para atividades turísticas e de lazer.
Muitas vezes são referenciais importantes e fazem parte da paisagem de diversos
municípios da região, embora o contexto do entorno tenha se modificado com o processo
de urbanização. Dentre eles, destacam3se:
•

Clube dos Comerciários, em Cotia;

•

Centro Campestre da Associação Brasil Soka Gakkai Internacional (BSGI), em
Itapevi;

•

Santa Paula Country Club, em Vargem Grande Paulista;

•

Pet Zoo, minifazenda voltada a atividades infantis, em Vargem Grande Paulista;

•

Hotéis Almenat e Rancho Silvestre, em Embu das Artes;

•

Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, do São Paulo Futebol Clube, no
município de Cotia;

•

São Fernando Golf Club, em Cotia;

•

Pesqueiros como o Lago Azul em Cotia e do Suru, em Santana de Parnaíba.

Existe também no vetor um espaço recreativo privado que pode contribuir para o
aumento do estoque de áreas de preservação/conservação. Em 2012, foi solicitado junto
ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico
(CONDEPHAAT) o tombamento de uma área de 158,7 hectares correspondente à antiga
sede rural da Cooperativa Agrícola de Cotia, na estrada do Embu, na divisa de Cotia com

248

Embu das Artes. A solicitação foi realizada em virtude dos significativos fragmentos de
cobertura arbórea existentes no local e encontra3se, em 2015, em andamento.
3.1.4. PAISAGEM, POPULAÇÃO E RENDA
O processo de urbanização dispersa e fragmentada exerce importante influência nas
dinâmicas populacionais do vetor oeste. Os municípios de Cotia, Santana de Parnaíba e
Barueri sofreram importantes acréscimos no número total de habitantes em função do
surgimento de loteamentos fechados e condomínios horizontais a partir dos anos
1960/1970 e da decorrente migração das populações de rendas média e alta provenientes
da capital paulistana276. Cotia teve um aumento de dez vezes em sua população entre os
anos de 1960 e 2000, devido em grande parte ao loteamento Granja Viana, que em 2000
contava com 30 mil habitantes em seus 120 loteamentos. A população de Santana de
Parnaíba passou de 5 mil para 75 mil habitantes entre os anos de 1970 e 2000277.
Essa mesma dinâmica se evidencia quando são analisadas as taxas geométricas de
crescimento anuais correspondentes aos anos de 1991, 2000 e 2010 (tabela 12).
Importante ressaltar que, embora essas taxas expressem crescimento, esse ocorre, no ano
de 2010, em ritmo expressivamente inferior às décadas anteriores, fenômeno igualmente
observado nos demais municípios da RMSP278. Essa redução de crescimento pode
representar maiores possibilidades para um planejamento da conservação e preservação
dos espaços livres significativos do vetor, visto que a pressão para urbanização dos
mesmos tende a ser menor.
Localidade

1991

2000

2010

Barueri

5,11%

5,39%

1,49%

Carapicuíba

3,92%

2,24%

0,72%

Cotia

6,55%

3,85%

3,05%

Embu das Artes

4,52%

3,29%

1,48%

Itapecerica da Serra

3,97%

4,79%

1,67%

Itapevi

6,60%

4,72%

2,16%

Jandira

5,14%

4,40%

1,69%

12,71%

8,11%

3,85%

4,48%

8,39%

2,83%

Santana de Parnaíba
Vargem Grande Paulista

276

(MEYER, 2004, p. 62)
(MEYER, 2004, p. 62)
278
Cf. MARQUES, Eduardo; REQUENA, Carolina. O centro voltou a crescer? Trajetórias demográficas diversas e heterogeneidade na São Paulo dos
anos 2000. Novos Estudos n. 95. Março/2013
277
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Tabela 12 – Taxa de crescimento geométrico anual dos municípios do vetor oeste da RMSP. Fonte: SEADE, 2015

Nos anos de 1991 e 2010, Santana de Parnaíba possui a maior taxa de crescimento do
vetor, sendo que em 2000 posiciona3se em segundo lugar, revezando3se nesses períodos
com o município de Cotia. Os valores de crescimento populacional apresentados por
municípios – nos quais os loteamentos e condomínios desempenham papel expressivo –
são maiores não só em relação ao vetor oeste, mas também quando comparados aos
demais municípios da RMSP. No ano de 2014, Santana de Parnaíba apresentou a maior
taxa de crescimento populacional da RMSP, seguido por Cotia e Vargem Grande Paulista,
que também pertencem ao vetor oeste (tabela 13).
Colocação

Município

Taxa (% a.a.)

1º

Santana de Parnaíba

2,72

2º

Cotia

2,32

3º

Vargem Grande Paulista

2,27

4º

Mairiporã

2,21

5º

Cajamar

2,10

6º

Arujá

1,97

7º

Pirapora do Bom Jesus

1,88

8º

Itapevi

1,78

9º

Caieiras

1,62

10º

Taboão da Serra

1,62

Tabela 13 Dez municípios com as maiores taxas de crescimento geométrico anual da população da RMSP de 2010 a 2014.
Fonte SEADE, 2015 (montagem do autor)

Os valores apresentados por esses municípios entre 2010 e 2014 (maiores que 2,00% a.a.)
são bastante superiores à média da RMSP nesse mesmo período (0,78% a.a.)279. Boa parte
da população responsável pelas taxas de crescimento desses municípios corresponde à
migração do público de rendas média e alta para condomínios horizontais e, sobretudo,
loteamentos fechados da região, como Alphaville, Tamboré e Granja Viana280. Tal
fenômeno aparece em outros vetores da RMSP, destacando3se o caso dos municípios de
Mairiporã e Arujá (quarto e sexto lugares, respectivamente).
A população flutuante atrelada à manutenção dos padrões de urbanização dispersa
também exerce importante influência nas dinâmicas dos municípios do vetor oeste.
Meyer aponta que no ano de 1997 o empreendimento Alphaville recebia uma população

279
280

Dado da Fundação SEADE, 2015
(MEYER, 2004, p. 62)
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flutuante de 85 mil pessoas nos três núcleos empresariais e cinco núcleos para comércio e
serviços em funcionamento naquela época, enquanto a população fixa dos quatorze
núcleos residenciais que o compunham era de 30 mil habitantes281. De acordo com
Campos, em 2008 essa população flutuante já era o dobro, com 170 mil habitantes282. Em
2012, chegava a 200 mil habitantes283.
A maior população dentre os municípios do vetor oeste encontra3se em Carapicuíba, com
cerca de 380 mil habitantes, valor bem superior ao de Embu das Artes, que possui a
segunda maior população (tabela 14). A soma da população de todos os municípios
totaliza 1,76 milhões de habitantes, que corresponde a cerca de 8% da população da
RMSP, enquanto a área do vetor corresponde a cerca de 12% desta.
Tabela 14 Áreas, populações e densidades dos municípios do Vetor oeste da RMSP em 2014. Fonte SEADE, 2015.
Montagem do autor
Densidade
Município
Área (km²)
População
hab/km²
Barueri

66

250.477

3.795

Carapicuíba

35

380.414

10.869

Cotia

324

219.888

679

Embu das Artes

70

252.729

3.610

Itapecerica da Serra

151

159.457

1.056

Itapevi

83

215.034

2.591

Jandira

17

114.431

6.731

Santana de Parnaíba

180

120.765

671

Vargem Grande Paulista

42

46.921

1.117

Vetor oeste

968

1.760.116

1.818

São Paulo

1.523

11.513.836

7.560

RMSP

7.946

20.284.891

2.553

Com relação à densidade populacional, quatro municípios possuem valores inferiores ao
RMSP como um todo. As menores densidades são encontradas em Cotia e Santana de
Parnaíba, que possuem também as maiores extensões territoriais dentre os municípios
enfocados. A densidade média do vetor é inferior à da RMSP, correspondendo a cerca de
70% desta.

281

(MEYER, 2004, p. 62)
(CAMPOS, 2008, p. 105)
283
Cf. SANTOS, Thiago. Barueri é líder de lançamentos de Salas. Folha de São Paulo online. 18.10.2012. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/72529ObarueriOeOliderOdeOlancamentosOdeOsalas.shtml. Acessado em 17.02.2015
282
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Ao se analisar a distribuição espacial das áreas urbanizadas nesses dois municípios,
constata3se a existência de diversos núcleos isolados espalhados pelo território, existindo
alguns setores mais extensos sem ocupação significativa, dentre os quais se destacam a
porção oeste de Santana de Parnaíba e a área da Reserva Natural do Morro Grande em
Cotia. Nesses núcleos urbanizados, excetuando os loteamentos para altas rendas, as
densidades populacionais são similares às de outras áreas compactas da RMSP.
A área possui dois dos menores municípios do estado em extensão territorial – Jandira e
Vargem Grande Paulista. Assim como no vetor oeste, a existência de municípios com
menores áreas na RMSP pode ser explicada em boa parte pela maior fragmentação de
circunscrições administrativas existente na região mais populosa do país, como
mencionado anteriormente. Em Vargem Grande Paulista, a reduzida área total do
município não se refletiu necessariamente, até 2015, em densidades altas em comparação
à RMSP. Pelo contrário: sua densidade figura entre as quatro mais baixas do vetor, algo
que pode ser explicado pelas dinâmicas de ocupação do município de Cotia, do qual este
se desmembrou em um período razoavelmente recente. Ainda assim, possui quase o
dobro da densidade do município de origem e tal valor tende a aumentar em virtude do
processo de substituição de áreas rurais por loteamentos e condomínios.
O vetor e suas adjacências também possuem quatro das cidades com maior densidade
demográfica do estado – Taboão da Serra, Osasco, Carapicuíba e Jandira, sendo estas
duas últimas pertencentes ao recorte de estudo. A área urbanizada de todos eles
corresponde a transbordos da metrópole paulistana, estando conurbados a esta. Tal fato
contrasta com a dispersão e fragmentação urbana presente nos municípios subsequentes
do vetor, em direção a oeste, tais como Cotia e Santana de Parnaíba.
A distribuição de renda e as atividades econômicas do vetor guardam relação importante
com a conformação espacial do seu processo de urbanização. Analisando a evolução do
Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios em questão (tabela 15), sobressai3se a posição
de Barueri perante os demais. Seu PIB em 2010 (R$ 27.752,43 milhões) equivale
praticamente à soma de todos os demais municípios do recorte (R$ 28.778,09 milhões)
(gráfico 5). Em 2000, essa diferença era ainda maior, sendo que a soma de todos os
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demais municípios (R$ 7.401,44 milhões) equivalia a cerca de 73% do valor de Barueri
(R$ 10.065,84 milhões)284.
Esse posicionamento se destaca não só em relação à RMSP, como também em relação aos
municípios do Estado de São Paulo como um todo, dentre os quais ocupa a sexta posição
nos anos de 2000 e 2010. Como visto anteriormente, observa3se em Barueri um constante
processo de requalificação e expansão urbana, com a verticalização se espraiando por
diferentes áreas fora de Alphaville. Tal fato, de certo modo, reflete a pujança econômica
experimentada pelo município.
Tabela 15 Produto interno bruto (em milhões de reais) dos municípios do Vetor oeste da RMSP entre os anos de 2000 e
2010. Fonte SEADE, 2015
Localidade

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

10.066

10.809

11.849

13.708

17.102

21.736

25.570

26.077

27.143

26.910

27.752

Cotia
Itapecerica da
Serra
Santana de
Parnaíba
Carapicuíba

1.600

1.856

2.002

2.274

2.865

3.349

3.713

4.311

5.406

5.427

6.213

840

882

850

1.415

1.797

1.889

2.104

2.091

2.956

3.208

3.501

853

1.040

1.177

1.517

1.767

2.250

2.489

2.878

3.043

3.233

3.641

1.230

1.259

1.522

1.616

1.749

1.924

2.175

2.379

2.671

3.068

3.429

Embu das Artes

1.039

1.070

1.203

1.385

1.577

1.817

1.944

2.535

2.823

3.698

4.447

Itapevi

920

881

985

1.261

1.489

1.743

1.866

1.905

2.731

3.639

5.146

Jandira
Vargem Grande
Paulista

534

583

689

822

916

1.067

1.090

1.336

1.409

1.410

1.650

387

438

268

318

364

423

465

530

665

633

751

Barueri

160.286 177.992 187.953 209.555 225.170 261.456 282.892 323.155 356.980 389.285 443.600
São Paulo
PIB Total Vetor
17.467 18.818 20.545 24.314 29.625 36.197 41.415 44.042 48.848 51.225 56.531
oeste
Região
Metropolitana de 243.190 268.262 284.906 322.731 357.015 411.164 450.703 512.582 572.274 613.027 701.849
São Paulo
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DeveOse levar em consideração a retirada do recorte de estudo do município de Osasco, cujo PIB é superior ao de Barueri, porém não
apresenta porções significativas do território com urbanização dispersa.
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Gráfico 5 – Produto interno bruto dos municípios do vetor oeste da RMSP no ano de 2010. Histograma elaborado a partir
de dados da SEADE, 2014

A análise da contribuição individual dos municípios com relação às atividades
econômicas do vetor oeste (tabela 16) evidencia novamente a posição de destaque de
Barueri, que corresponde a cerca 49% do PIB proveniente de serviços e cerca de 39% em
relação ao PIB industrial.
Tabela 16 Produto interno bruto dos municípios do vetor oeste da RMSP por atividade no ano de 2010. Fonte SEADE,
2012. Montagem do autor
Município

Indústria

%
total

Serviços

%
total

Barueri

4.343.417

38,9

17.389.979

49,2

742.518

6,7

2.388.660

6,8

Cotia

1.808.796

16,2

3.412.965

9,7

Embu das Artes

1.367.834

12,3

2.485.950

Itapecerica da Serra

470.181

4,2

Itapevi

863.020

Jandira
Santana de Parnaíba

Carapicuíba

Vargem Grande da Serra
TOTAL

%
total

Total

%
total

0

0,00

27.752.428

49,1

1.129

0,03

3.429.411

6,1

3.580

0,06

6.212.597

11,0

7,0

2.486

0,06

4.446.703

7,9

2.572.976

7,3

3.773

0,11

3.501.046

6,2

7,7

3.500.663

9,9

0

0,00

5.145.931

9,1

556.508

5,0

867.669

2,5

0

0,00

1.650.308

2,9

793.496

7,1

2.303.596

6,5

752

0,02

3.641.217

6,4

Agro

215.958

1,9

435.302

1,2

633

0,08

750.868

1,3

11.161.728

100

35.357.760

100

12.353

0,36

56530509

100
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Gráfico 6 – Contribuição das atividades no PIB dos municípios do vetor oeste no ano de 2010. Fonte SEADE, 2012.
Montagem do autor
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Tal resultado se deve à atração de atividades econômicas expressivas nesse município a
partir da década de 1970, atuando em conjunto com a criação de áreas residenciais para
populações de rendas alta e média.
Alguns outros municípios experimentaram processo semelhante de transformação de um
perfil econômico periférico para bolsões com ilhas de riqueza. Embora Cotia também
tenha recebido esses tipos de empreendimentos, e eles tenham contribuído para aumento
da arrecadação, não houve incrementos tão expressivos quanto em Barueri. Essa situação
pode ser explicada pelo fato de que foram instalados, nos arredores dos loteamentos que
compõem o empreendimento Granja Viana, pequenos centros comerciais dispersos que
obrigam a população residente a manter maior relação de dependência com o município
de São Paulo285. Tal situação tem se modificado gradualmente a partir da primeira década
do século XXI, com a implantação de novos empreendimentos industriais, comerciais e
de serviços ao longo do eixo da Rodovia Raposo Tavares.
Com relação à atividade produtiva dos municípios (tabela 16), constata3se que em todos a
maior contribuição em relação ao PIB total é proveniente do setor de serviços (de 53 a
73%), seguido da indústria, que varia de 13 a 34%.

285

(MEYER, 2004, p. 64)
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Jandira apresenta o PIB industrial com maior porcentagem em relação ao total do próprio
município, embora esse seja o penúltimo quando considerada a contribuição para o vetor.
Com relação a serviços, a maior contribuição em relação ao PIB total ocorre em
Itapecerica da Serra, com 73%. Observam3se em todos os municípios a existência de
áreas industriais, sejam organizadas em distritos, loteamentos, condomínios ou mesmo de
forma dispersa.
A contribuição das atividades agropecuárias para o total do PIB nos municípios é ínfima,
não ultrapassando 0,1% do total em nenhum dos casos. Os locais com maiores
participações econômicas nesse setor são, respectivamente, Itapecerica da Serra e Cotia.
Este último apresenta tradicional ocupação pelo setor hortifrutigranjeiro286, que
gradativamente tem decaído em função da ocupação de seu território por áreas
residenciais e até industriais nos primeiros anos do século XXI.
A substituição de chácaras e granjas por loteamentos e condomínios exerce papel
importante nesse processo. De acordo com Santoro, a produtividade das atividades
agrícolas exerce influência no grau de dispersão de novas áreas urbanas que ocupam
áreas com características rurais até então. Em locais nos quais a produtividade agrícola é
alta, como por exemplo as cidades produtoras de cana3de3açúcar no interior de São
Paulo, observa3se um processo de urbanização com maior contiguidade e limites mais
evidentes287. No vetor oeste, constata3se o oposto desse processo, com a existência de
áreas urbanas entremeadas por áreas produtivas agrícolas, o que evidencia tanto a menor
capacidade produtiva dessas propriedades quanto as pressões por novos usos do solo
decorrentes da valorização fundiária.
A análise da renda per capita dos municípios (Tabela 17) permite perceber a posição de
destaque que alguns ocupam, também com relação à RMSP como um todo.
Tabela 17 Renda per capita dos municípios da RMSP. Fonte: Censo IBGE 2010
Renda per
Colocação
Município
capita (R$) Colocação
Município
1
Santana de Parnaíba
1.798,95
21
Mauá
2
São Caetano do Sul
1.791,98
22
Diadema

286

Renda per
capita (R$)
692,48
690,02

DestacaOse a atuação da Cooperativa Agrícola de Cotia que, sob diferentes nomes, dos anos de 1929 a 1994 (data de sua falência), foi
responsável por significativa produção hortifrutigranjeira no vetor

287

(SANTORO, 2012, p. 217)
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

São Paulo
Santo André
São Bernardo do Campo
Barueri
Cotia
Mogi das Cruzes
Osasco
Mairiporã
Arujá
Ribeirão Pires
Vargem Grande Paulista
Taboão da Serra
Caieiras
Jandira
Guarulhos
Guararema
Carapicuíba
Cajamar

1.495,04
1.208,69
1.155,66
1.120,12
1.094,75
946,47
928,77
907,24
904,72
868,71
863,97
811,25
806,7
801,00
783,93
761,24
709,82
698,62

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Poá
Suzano
Santa Isabel
EmbuOGuaçu
São Lourenço da Serra
Franco da Rocha
Salesópolis
Itapecerica da Serra
Embu das Artes
Itapevi
Rio Grande da Serra
BiritibaOMirim
Ferraz de Vasconcelos
Pirapora do Bom Jesus
Juquitiba
Itaquaquecetuba
Francisco Morato

683,02
682,61
645,95
632,78
626,23
622,12
614,43
602,33
593,04
590,01
584,44
570,69
560,29
551,66
537,36
514,96
489,77

Esses valores expressam a média de rendimentos, estando muito distantes dos valores
máximos e mínimos encontrados nos municípios como um todo e também não revelam
especificamente os contrastes sociais existentes internamente aos municípios. Apesar
disso, tais dados permitem o estabelecimento de comparações dentro de um mesmo
parâmetro para toda a RMSP.
Santana de Parnaíba é o exemplo mais representativo, sendo detentor da maior renda
média per capita da RMSP no ano de 2010288. Caldeira289 aponta essa condição do
município desde a década de 1980, quando este passou a apresentar um nível de riqueza
só antes observado em alguns distritos centrais do município de São Paulo. Tais dados
econômicos guardam importante relação com a organização espacial, tendo em vista que
boa parte dessa renda se deve à população residente em loteamentos de rendas alta e
média que se concentra em partes bem específicas do município, sobretudo os
loteamentos Alphaville3Tamboré290 e Aldeia da Serra.
Pode3se estabelecer essa mesma relação com outros municípios bem posicionados
economicamente em relação à RMSP, tais como Barueri (6º lugar) e Cotia (7º), que

288

Censo IBGE 2010
(CALDEIRA, 2000, p. 253)
290
De acordo com dados da Cognatis Geomarketing, 76,3% da população fixa do loteamento Alphaville (43.521 moradores) possui renda mensal
acima de 11.000 reais, sendo a média 16.724 reais. (ARIMATÉIA, Catarina. Polo administrativo é a nova faceta de Alphaville. Revista Veja São
Paulo, 25 de março de 2011). ConsiderandoOse que, de acordo com o IBGE, a renda per capita média dos municípios de Barueri e Santana de
Parnaíba são de 1798,95 e 1120,12 reais em 2010 e suas populações somadas nesse mesmo ano totalizava 359.872 habitantes, infereOse que
apenas uma parcela reduzida (cerca de 12%) dessas populações concentra altíssimas rendas.
289
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abrigam partes significativas dos loteamentos Alphaville3Tamboré e Granja Viana,
respectivamente.
Em contraste com essa situação, três municípios da área posicionam3se dentre as piores
rendas da RMSP em 2010: Itapecerica da Serra, Embu das Artes e Itapevi291. Tais
situações evidenciam os grandes contrastes sociais existentes entre os municípios. Essas
diferenças também podem ser observadas dentro de um mesmo município.
A análise dos mapas resultantes da espacialização do Índice Paulista de Vulnerabilidade
Social (IPVS) em 2010 permite constatar a existência de significativos contrastes sociais
em áreas muitas vezes contíguas, sobretudo nos municípios com maior quantidade de
loteamentos fechados e condomínios horizontais, como é o caso de Santana de Parnaíba,
Cotia, Barueri, Carapicuíba e Jandira.
Mapa do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social dos municípios do vetor oeste. Fonte: SEADE, 2010. Montagem do autor
e Viviane Ribeiro Viana, 2015 [m]

291

Correspondem, respectivamente, ao 30º, 31º e 32º lugares dentre os 39 municípios da RMSP
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A análise da tabela 18, na qual é mostrado o IPVS por porcentagem da população de
cada município, permite constatar os maiores contrastes sociais existentes em municípios
como Santana de Parnaíba, que abriga boa parte do conglomerado Alphaville3Tamboré.
Nele, 26% da população encontra3se em situação de baixíssima vulnerabilidade social
(quádruplo da média do estado), ao mesmo tempo em que 32,4% encontra3se com um
índice alto dessa situação (quase o triplo da média do estado).
Tabela 18 – Distribuição da População em porcentagens segundo os Grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social –
IPVS no ano de 2010 nos municípios do vetor oeste da RMSP. Fonte: Seade, 2010. Montagem do autor, 2015

Município
Barueri
Carapicuíba
Cotia

Baixíssima

Muito
baixa

Baixa

Média

Alta

Muito
alta

7,5

15,8

38

11,3

26,6

0,8

1

27,5

27,9

18,2

19,7

5,8

5,9

23,6

30,1

16,8

22,9

0,7

Embu das Artes

0

9,9

32,1

23,4

23,5

11,1

Itapecerica da Serra

0

11,3

21,3

27,6

39

0,8

Itapevi

0

10,4

23,8

15,1

49,5

1,3

Jandira

3,6

13,6

49,4

6,2

25,3

1,9

Santana de Parnaíba

26

6,9

21,9

9,1

32,4

3,7

Vargem Grande Paulista

0

32,2

35,3

10,5

22,1

0

6,1

40,1

18

19,2

11,1

4,4

Estado de São Paulo

Gráfico 7  Distribuição da População em porcentagens segundo os Grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social –
IPVS no ano de 2010 nos municípios do vetor oeste da RMSP. Fonte: Seade, 2010. Montagem do autor, 2015 [m]
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O mapeamento do IPVS na RMSP permite observar a concentração de bolsões de alta
renda existentes no vetor oeste da RMSP, localizados sobretudo no conglomerado
Alphaville3Tamboré e nos loteamentos da região da Granja Viana.

Mapa do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social dos municípios do vetor oeste. Fonte: SEADE, 2000.

As piores situações de vulnerabilidade social são encontradas nos municípios de Itapevi
(49,5% da população na faixa alta), Itapecerica da Serra (39% da população nessa faixa)
e Embu das Artes (11,1% em situação muito alta).
3.1.5. SINTETIZANDO: CONSIDERAÇÕES SOBRE AS DINÂMICAS URBANAS
URBANAS DO VETOR
Com base na observação da distribuição dos tecidos e espaços livres existentes na área de
estudo e sua relação com os eixos de mobilidade, constatou3se uma série de dinâmicas
urbanas significativas, sendo a maioria delas relacionadas à expansão de padrões de
urbanização além dos limites administrativos de cada município, configurando dinâmicas
com características metropolitanas. São elas:
1) As áreas ocupadas por alguns bairros de urbanização mais recente e por alguns
conjuntos de loteamentos fechados de médio e alto poder aquisitivo atingiram porte
muito maior que o núcleo original de urbanização de alguns municípios. Tal situação
pode ser observada, por exemplo:
• No município de Santana de Parnaíba, no qual os loteamentos Alphaville, Tamboré
e Aldeia da Serra, mesmo isoladamente, possuem áreas superiores ao centro
histórico do município.
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• A nordeste de Santana de Parnaíba, no bairro Fazendinha, que também possui
porte superior ao centro histórico do município. A área é proveniente de
conurbação com o bairro Polvilho do município de Cajamar, iniciado a partir de
uma área industrial na Rodovia Anhanguera, sendo composta principalmente por
tecidos com galpões industriais / logísticos, casario, e pontuado por favelas.

Estrada Tenente Marquês, no bairro Fazendinha, Santana de Parnaíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

• Nos municípios de Embu das Artes e Itapecerica da Serra, onde existe, a leste da
Rodovia Régis Bittencourt, núcleos de urbanização provenientes da conurbação
com os distritos de Campo Limpo e Capão Redondo do município de São Paulo,
composto por habitações de baixa renda. Essa mancha urbanizada, composta por
bairros como Valo Velho (Itapecerica da Serra) e Santa Tereza (Embu das Artes),
possui porte superior àquela formada pelo centro histórico do município de Embu e
similar ao do centro de Itapecerica da Serra.
2) Os eixos viários, na maioria dos casos, exercem papel bem mais significativo do que
os limites administrativos dos municípios, ora demarcando transversalmente tecidos
bastante distintos entre si, ora estabelecendo continuidades longitudinalmente. Tal
situação pode ser observada, por exemplo:
• Em Vargem Grande Paulista, a Rodovia Raposo Tavares delimita ao norte uma
porção composta por loteamentos de baixa renda que se estendem pelo município
de Itapevi e ao sul uma extensa área composta por diversos loteamentos de rendas
alta e média que se espalham por todo o território do município e, a sudeste,
transbordam para o município de Cotia.
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• Áreas com loteamentos e condomínios de rendas alta e média se estendem na
porção a oeste da Rodovia Régis Bittencourt do município de Embu das Artes,
enquanto sua porção leste é composta por loteamentos de baixa renda em
continuidade com o município de São Paulo.
• Ao longo da Rodovia Régis Bittencourt, entre os municípios de Embu das Artes e
Itapecerica da Serra, observa3se uma mancha urbanizada com poucas interrupções
composta predominantemente por casario e grandes estruturas.
• Ao longo da Rodovia Castelo Branco se estruturou uma mancha contínua de áreas
industriais e de logística que se estende pelos municípios de Barueri, Jandira e
Itapevi.
3) Em alguns municípios os grandes eixos viários estruturaram centralidades de igual ou
maior importância em relação aos seus centros historicamente consolidados:
• Em Vargem Grande Paulista, estruturou3se um eixo de comércio e serviços ao
longo da Rodovia Raposo Tavares, sobretudo na porção ao norte do município.
Embora as duas margens dessa via concentrem esses usos, existem poucas
conexões entre elas.

Centralidade de comércio e serviços em Vargem Grande Paulista, nos dois lados da Rodovia Raposo Tavares. À esquerda,
porção ao norte da rodovia. À direita, porção ao sul da rodovia.

• Em Cotia, estabeleceram3se duas centralidades de comércio e serviços com
vocações distintas. O centro comercial mais antigo do município localiza3se na
centralidade historicamente consolidada. O outro estrutura3se principalmente no
início do século XXI, ao longo da Rodovia Raposo Tavares, na qual se instalaram
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diversos equipamentos voltados para o trânsito rápido 3 tais como centros
comerciais e postos de serviços 3 destinados a atender os públicos dos loteamentos
fechados e condomínios horizontais do entorno, pertencentes em sua maioria ao
empreendimento Granja Viana.

Conjunto de edificações voltado para comércio e serviço no eixo da Rodovia Raposo Tavares, município de Cotia. Foto:
Leonardo Loyolla, 2013

• Em menor intensidade, fenômeno similar ao anterior ocorre em diversas estradas
vicinais, a exemplo da Rodovia Bunjiro Nakao 3 que conecta Vargem Grande
Paulista ao município de Ibiúna – e da Estrada de Caucaia do Alto, principal acesso
para esse local, no município de Cotia.

Concentração de edificações de comércio e serviço ao longo da Estrada de Caucaia do Alto, próximo à divisa entre Cotia e
Vargem Grande Paulista. Foto: Leonardo Loyolla, 2013.
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• Alguns empreendimentos privados estabeleceram centralidades de comércio e
serviços de maior porte e poder de influência se comparadas às centralidades
históricas. O centro comercial e empresarial de Alphaville tem papel mais
significativo que o de Barueri, exercendo a função de polo de negócios
metropolitano. Especificamente nesse município, busca3se modificar tal situação
em parte com as diversas ações da prefeitura na região da Aldeia, que resultaram
no surgimento de alguns edifícios corporativos e residenciais similares aos
encontrados em Alphaville. Tal processo, porém, encontra3se em consolidação no
ano de 2015.

Área central de Alphaville. Foto: Leonardo Loyolla, 2013.

Morfologia urbana do vetor oeste. Montagem do autor e Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem Google Earth, 2014.

264

3.2. DINÂMICAS NATURAIS
O vetor oeste apresenta expressivos recursos naturais com potencial para preservação,
apesar dos impactos decorrentes do processo de urbanização dispersa e fragmentada.
Do ponto de vista dos suportes naturais, em linhas gerais o vetor oeste caracteriza3se por
apresentar fragmentos significativos de Mata Atlântica, rede hídrica bastante capilarizada
e relevo composto predominantemente por colinas e morros.
3.2.1. Águas
O vetor possui uma rede hídrica densa e ramificada, que está inserida em sua maior parte
na Bacia do Alto Tietê. Uma pequena parcela existente dos municípios de Vargem Grande
Paulista e Santana de Parnaíba pertencem à Bacia Tietê 3 Sorocaba.
São duas as sub3
sub3bacias do Alto Tietê nas quais o vetor se insere: a Pinheiros3Pirapora e a
Cotia – Guarapiranga, sendo que a cada uma delas corresponde aproximadamente às
metades da área.
Os principais rios são o Tietê, Cotia, Embu Mirim, Barueri Mirim. Todos eles apresentam
vários trechos de suas margens ocupados por núcleos de urbanização, muitas vezes
precária. Tal fato contribui para a qualidade das águas predominantemente ruim. Apesar
disso, boa parte dos rios principais não é canalizada e apresenta cobertura de mata ciliar
em suas margens.
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Rede hidrográfica do vetor oeste da RMSP. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana a partir de mapeamento da EMPLASA,
2006.
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Principais cursos d’água do vetor oeste. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana a partir de mapeamento da EMPLASA, 2006.

O Rio Tietê corta, em direção a oeste, os municípios de Carapicuíba, Barueri, Santana de
Parnaíba, sendo que nos dois primeiros apresenta traçado resultante de retificações que o
descaracterizaram severamente, além de corresponder ao trecho no qual recebeu as
maiores cargas de poluentes de todo o seu curso. Nos trechos de várzea desse rio em
Carapicuíba e partes de Barueri, existem ocupações urbanas mais densas do ponto de
vista construtivo, compostas principalmente por setores industriais/logísticos com
grandes estruturas do eixo da Rodovia Castelo Branco e residenciais consolidados.
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Rio Tietê na divisa entre os municípios de Barueri (à direita do rio) e Carapicuíba (à esquerda, com parte do Parque da
Lagoa em primeiro plano). Observamse ocupações mais densas e impactantes nesse trecho do rio. Foto: Leonardo Loyolla,
2013
Rio Tietê visto a partir de Barueri em direção a Osasco. Extensa faixa ocupada por grandes estruturas do eixo da Rodovia
Castelo Branco à esquerda e a estação de tratamento de Barueri à direita. Ao fundo, observase a Lagoa de Carapicuíba.
Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Apesar disso, diferentemente das áreas a montante do vetor, observam3se diversos
trechos com mata ciliar em processo de regeneração, sendo alguns deles abrangidos por
parques urbanos. A faixa não urbanizada no entorno do rio aumenta gradativamente a
partir do município de Santana de Parnaíba. O padrão de ocupação nesse trecho é
composto por loteamentos fechados para rendas média e alta distantes pelo menos 50m
do rio e separados do mesmo por muros contínuos. Observam3se também significativas
áreas de várzea com mata ciliar, inclusive pontuadas por expressivos fragmentos de
cobertura arbórea nos interstícios dos loteamentos fechados.
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Rio Tietê no município de Barueri, próximo à divisa com Santana de Parnaíba. Sobressaemse as áreas mais extensas de
cobertura arbórea e mata ciliar. Foto: Leonardo Loyolla, 2014
Rio Tietê no trecho em que faz a divisa entre Santana de Parnaíba (à direita) e Barueri (à esquerda), com ocupações mais
rarefeitas na área de várzea e presença de fragmentos florestais e mata ciliar. Observase em primeiro plano o conjunto de
loteamentos fechados do empreendimento Tamboré. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

O Rio Barueri
Barueri Mirim percorre inicialmente o município de Itapevi, tendo o entorno de sua
nascente densamente urbanizado por áreas residenciais precárias, situação que se repete
ao longo do seu curso nesse município. Devido às enchentes resultantes da ocupação
irregular de suas margens, boa parte do rio foi canalizada a partir de 2013. Em Jandira,
em contraste com a situação observada em Itapevi, o rio apresenta (em 2015) áreas
significativas de várzea com mata ciliar em diversos trechos, embora na maioria dos
casos, isso ocorra em apenas uma de suas margens. No município de Barueri, a maior
parte do rio possui extensas áreas urbanizadas e densamente construídas em seu entorno.
Em cerca de dois terços de sua extensão 3 correspondentes ao seu curso final até sua foz
no Rio Tietê 3 o rio foi canalizado e tamponado para ocupação por obras viárias de
grande porte e amplas áreas de estacionamento relacionadas à prefeitura do município de
Barueri.

Significativa área de várzea não ocupada do rio na porção norte do município de Itapevi. Foto: Leonardo Loyolla, 2014
Rio Barueri Mirim em Itapevi, próximo à divisa com Jandira. Neste trecho, como na maioria dos demais, observamse
padrões de ocupações impactantes por usos diversos em sua várzea. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

269

Rio Barueri Mirim próximo à área central do município de Jandira, em trecho canalizado. Foto: Leonardo Loyolla, 2014.

O Rio Cotia tem sua nascente preservada pela Reserva Florestal do Morro Grande, assim
como seu alto curso, ambos recobertos por remanescentes de Mata Atlântica. Seu baixo
curso se estende em sua maior parte no município de Cotia, além de Jandira, Carapicuíba
e Barueri, nos quais atua como limite administrativo, sendo sua foz neste último, no Rio
Barueri Mirim, 500m antes deste desaguar no Tietê. Nesse trecho passam a existir
ocupações de usos diversificados e várias vezes próximas às suas margens, tais como
indústrias, loteamentos fechados e loteamentos precários. Tais áreas urbanizadas
comprometem a qualidade de suas águas com “cargas poluentes de esgotos domésticos,
efluentes industriais e águas residuais urbanas não tratadas, geradas na própria sub3
bacia”292. O rio apresenta3se canalizado apenas em um trecho de cerca de 200m antes de
sua foz. A maior parte de seu curso apresenta cobertura de mata ciliar, inclusive com
significativas áreas de várzea sem ocupações urbanas contínuas.

292
SILVA, O. F. D. Planejamento ambiental e ecologia da paisagem na avaliação de áreas alagadas e qualidade das águas. Estudo de caso: bacia
hidrográfica do Rio Cotia. Campinas: Unicamp, 2000.
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Áreas no alto curso do rio, no município de Cotia. Trechos mais extensos de várzea sofrem estreitamento expressivo por
núcleos urbanizados compactos. Fotos: Leonardo Loyolla, 2013

Trecho próximo à foz no Rio Barueri Mirim, pouco antes deste desembocar no Rio Tietê, na divisa dos municípios de
Carapicuíba e Barueri. Foto: Leonardo Loyolla, 2013.
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O Rio Embu Mirim apresenta curso peculiar, com nascente no município de Itapecerica da
Serra, seguindo em direção ao Rio Pinheiros (sentido nordeste), mas sofrendo grande
inflexão para sudeste, em direção à sua foz no rio (atual reservatório) Guarapiranga. Tal
alteração de traçado ocorre devido ao encontro do curso d’água com a falha litológica de
Cotia que localiza3se na área que corresponde atualmente à região central do município
de Embu das Artes293. A maior parte de sua extensão apresenta núcleos urbanizados em
seu entorno, ora de forma pontual, ora contínua. No município de Embu das Artes, a
maior parte de sua margem direita apresenta ocupação por áreas industriais, na faixa
entre este e a Rodovia Régis Bittencourt, que segue paralela a uma boa parte do seu
curso. Apesar de possuir ocupações urbanas na maior parte de sua extensão, o rio não é
canalizado e apresenta diversos trechos com cobertura de mata ciliar em seu entorno.

Trecho de várzea preservada entre as pistas do Rodoanel, nos municípios de Embu das Artes (à esquerda) e Itapecerica da
Serra (à direita). Fotos: Leonardo Loyolla, 2012.

Com relação aos reservatórios existentes no vetor, ao todo são quatro. O reservatório
Edgar de Souza,
Souza localizado no município de Santana de Parnaíba, foi criado em função
da barragem para a usina hidrelétrica de mesmo nome, inaugurada em 1901, e que seria
a primeira do gênero no país. Em 1982, a usina foi desativada devido à suficiência no
suprimento de energia elétrica ao município de São Paulo, possibilitada pela inauguração
da Usina de Itaipu.

293

EMBU DAS ARTES, P. D. E. T. D. Atlas Socioambiental de Embu das Artes. Embu das Artes: [s.n.], 2008.

272

Barragem Edgar de Souza ao fundo, vista a partir da Rodovia dos Romeiros em Santana de Parnaíba. Foto: Leonardo
Loyolla, 2014.

Os reservatórios
reservatórios Cachoeira da Graça (191431917) e Pedro Beicht (192731933) fazem parte
do Sistema Produtor Alto Cotia, sendo responsáveis pelo fornecimento de água para cerca
de 500 mil habitantes da RMSP. Para a construção de suas barragens, foram
desapropriadas antigas fazendas, permitindo a regeneração de florestas em seu entorno294.
Por estar inserido na Reserva Florestal do Morro Grande, possui seu entorno bastante
preservado, com presença de mata densa. Os raros núcleos urbanizados do entorno
(embora em processo de adensamento) localizam3se a cerca de 1,5 quilômetros do
reservatório Pedro Beicht e a 300 metros da Cachoeira da Graça.
A Represa Guarapiranga possui uma pequena parte inserida no vetor, no trecho
correspondente ao município de Itapecerica da Serra. O reservatório foi construído em
1906 e inaugurado em 1908, com o objetivo inicial de fornecer energia elétrica ao
município de São Paulo. Passou a ser utilizado para o abastecimento de água a partir de
1928. Desde os anos 1970, vem sofrendo intensas ocupações urbanas em seu entorno,
sendo o pequeno trecho existente no vetor um exemplo desse processo, com
assentamentos precários localizados a 20 metros do reservatório.

294

(METZGER, L.F., et al., 2006, p. 3)
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Os sistemas
sistemas metropolitanos produtores de água significativos inseridos no vetor são o
Alto e Baixo Cotia e o Guarapiranga, que atendem praticamente toda a área, conforme é
possível observar na tabela 19.
Tabela 19 – Abastecimento dos municípios do vetor oeste pelos sistemas produtores de água da RMSP. Tabela elaborada
295

pelo autor a partir de dados do site da SABESP

Município

Alto Cotia

Barueri

Baixo Cotia

Guarapiranga

x

Cotia

x

x

Embu das Artes

x

x

Itapecerica da Serra

x

x

Itapevi

x

Jandira

x

Santana de Parnaíba
Vargem Grande Paulista

Isolados

x
x

Juntos, os sistemas produtores pertencentes ao vetor, seja parcialmente (Guarapiranga) ou
totalmente (Alto e Baixo Cotia), são responsáveis por cerca de 23% do abastecimento da
RMSP, conforme se pode constatar pela tabela 20.
296

Tabela 20  Capacidade de vazão dos sistemas produtores de água da RMSP. Fonte: Site da SABESP
Sistema produtor

Vazão (m³/s)

% do total

Cantareira

33

44,5

Guarapiranga

15

20,2

Alto Tietê

15

20,2

Rio Grande

5

6,7

Rio Claro

4

5,4

Alto Cotia

1,2

1,6

Baixo Cotia

0,9

1,2

Ribeirão do Estiva

0,1

0,1

Total

74,2

100

Com relação à poluição dos corpos d’águas, dados extraídos da publicação “Qualidade
das águas superficiais no estado de São Paulo 2012”297 evidenciam que a amostragem do
vetor apresenta a qualidade de suas águas em sua maior parte comprometidas (tabela 21).
De acordo com esse relatório, apenas o Reservatório das Graças apresenta bons índices de

295

Disponível em: http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=36. Acesso em 30.12.2014
Disponível em: http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=36. Acesso em 30.12.2014
297
CETESB. Qualidade das águas superficiais no estado de São Paulo 2012. São Paulo: CETESB, 2013.
296
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Qualidade das Águas (IQA)298 e de Qualidade de Água para fins de Abastecimento Público
(IAP)299, devido sobretudo ao fato de estar protegida pela Reserva Florestal do Morro
Grande. Ainda assim, sua qualidade é regular com relação ao Índice de Qualidade da
Água para Proteção da Vida Aquática (IVA). Todos os demais corpos d´água apresentam
os três índices variando de regular a péssimo.
Tabela 21 – Qualidade das águas de uma amostragem de corpos d’água do vetor. Fonte: (CETESB, 2013)
Corpo d’água
Córrego São João do
Barueri
Reservatório das
Graças
Reservatório Edgard
de Souza
Rio Cotia

IQA

Conceito

IAP

23

péssimo

O

79

bom

62

18

péssimo

O

Conceito

IVA

Conceito

O
bom

3,9

regular

O

38/40

regular

14

3,5

regular

Rio Embu Mirim

47

regular

O

péssimo

4,3

regular

Ribeirão das Pedras

27

ruim

O

O

Moinho Velho

40

regular

O

O

Com relação à coleta de esgoto nos municípios do vetor, tem3se na tabela 22 que apenas
cerca de 43% da população era atendida por esse tipo de serviço em uma estimativa feita
para o ano de 2014 com base em dados de 2006.
Município
Itapecerica da Serra
Barueri

% de população urbana
com coleta de esgoto

População
em 2014

População atendida por
coleta de esgoto (média
estimada)

Porcentagem da
população total do vetor
(estimada)

menos de 5%

159.457

7.973

0,45

50 a 70%

250.477

150.286

8,54

Carapicuíba

50 a 70%

380.414

228.248

12,97

Jandira

50 a 70%

114.431

68.659

3,90

Cotia

30 a 50%

219.888

87.955

5,00

Embu das Artes

30 a 50%

252.729

101.092

5,74

Itapevi

30 a 50%

215.034

86.014

4,89

Santana de Parnaíba

10 a 30%

120.765

24.153

1,37

Vargem Grande Paulista

10 a 30%

46.921

9.384

0,53

1.760.116

763.764

43,4

TOTAL

Tabela 22  Distribuição dos municípios da RMSP de acordo com população urbana com coleta de esgotos. Tabela elaborada
pelo autor a partir de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério das Cidades (SNIS), 2006

298

De acordo com a CETESB, o IQA “incorpora nove variáveis consideradas relevantes para a avaliação da qualidade das águas, tendo como
determinante principal a sua utilização para abastecimento público”, baseado nos parâmetros de um estudo de 1970 da “National Sanitation
Foundation”
dos
Estados
Unidos
e
na
pesquisa
junto
a
especialistas
da
área.
Disponível
em:
http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/agua/aguasOsuperficiais/aguasOinteriores/documentos/indices/02.pdf. Acesso em 31.12.2014
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De acordo com a CETESB, o IAP “é o produto da ponderação dos resultados atuais do IQA (Índice de Qualidade de Águas) e do ISTO (Índice de
Substâncias Tóxicas e Organolépticas), que é composto pelo grupo de substâncias que afetam a qualidade organoléptica da água, bem como de
substâncias tóxicas.” Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguasOsuperficiais/41OqualidadeOdeOaguaObrutaOparaOfinsOdeO
abastecimentoOpublicoO(iap). Acesso em 31.12.2014
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3.2.2. Florestas
As principais classes de cobertura vegetal que recobrem o vetor, de acordo com os Mapas
Florestais Municipais realizados pelo Instituto Florestal300 são:
•

Mata – composta por fragmentos de Floresta Ombrófila Densa Montana, que
localiza3se nas altitudes entre 500 e 1500m;

•

Capoeira – denominada pelo Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado
de São Paulo301 como Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila Densa
Montana;

•

Reflorestamento – compostas sobretudo por plantações de Eucalyptus ssp e Pinus

ssp, por vezes destinadas a silvicultura.

Cobertura arbórea do vetor oeste. Montagem de Viviane Ribeiro Viana a partir de base EMPLASA, 2006.

300

FLORESTAL, I. Mapas Florestais Municipais. São Paulo: Insituto Florestal, 2009.
FLORESTAL, I. Inventário florestal da vegetação natural do Estado de São Paulo. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente / Instituto Florestal /
Imprensa Oficial, 2005.

301
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Matas primárias e secundárias do vetor oeste. Montagem de Viviane Ribeiro Viana a partir de base EMPLASA, 2006.

De acordo com Metzger, também são encontradas na região “contribuições da Floresta
Estacional Semidecidual e das florestas mistas com Araucária, todas pertencentes ao
Domínio da Mata Atlântica”302.

302

(METZGER, L.F., et al., 2006, p. 3)
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Bosque de araucárias em terreno à venda na Estrada de Caucaia do Alto, município de Vargem Grande Paulista. Foto:
Leonardo Loyolla, 2012.

As porcentagens de cada tipo de cobertura arbórea por município podem ser vistas na
tabela 23.
Tabela 23  Cobertura vegetal dos municípios do vetor oeste. Tabela elaborada pelo autor a partir de dados do Inventário
Florestal do Estado de São Paulo, Instituto Florestal, 2009

MATA

CAPOEIRA

REFLORESTAMENTO

Município

Área total
município
(ha)

Área (ha)

% da
cobert.
arbórea do
vetor

% do
município

Área (ha)

Barueri

6100

12,53

0,04

0,2%

522,78

1,59

8,6%

Cotia

32500

9650,85

29,43

29,7%

4971,22

15,16

Embu das
Artes

6800

6,31

0,02

0,1%

1616,21

Itapecerica
da Serra

13600

411,76

1,26

3,0%

Itapevi

8800

17,32

0,05

Jandira

2200

40,46

Santana do
Parnaíba

17900

Vargem
Grande
Paulista
TOTAL

% da
cobert.
% do
Área (ha)
arbórea do município
vetor

% da
cobert.
arbórea
do vetor

% do
município

Total de
cobert.
arbórea (ha)

% da área
do
município

132,02

0,40

2,2%

667,33

10,9

15,3%

691,89

2,11

2,1%

15314

47,1

4,93

23,8%

275,26

0,84

4,0%

1897,78

27,9

5637,77

17,19

41,5%

319,77

0,98

2,4%

6369,3

46,8

0,2%

1969,29

6,01

22,4%

155,37

0,47

1,8%

2141,98

24,3

0,12

1,8%

91,91

0,28

4,2%

18,44

0,06

0,8%

150,81

6,9

828,89

2,53

4,6%

3509,07

10,70

19,6%

1071,81

3,27

6,0%

5409,77

30,2

2900

3,32

0,01

0,1%

685,08

2,09

23,6%

148,59

0,45

5,1%

836,99

28,9

90800

10971,4

33,46

19003,3

57,96

2813,15

8,58

32787,9
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Gráfico 8 Porcentagem da área do município com cobertura arbórea. Gráfico elaborado pelo autor com base no Inventário
Florestal do Estado de São Paulo, 2009.

A soma das áreas de cobertura arbórea correspondente a essas categorias totaliza cerca de
32.787 ha ou aproximadamente 36% da soma das áreas de todos os municípios do vetor.
Desse total de cobertura arbórea, mais da metade (58%) equivale a capoeira, conforme é
possível observar no gráfico 7. As maiores coberturas por reflorestamento encontram3se
nos municípios de Santana de Parnaíba e Cotia.
Com relação aos municípios com maior porcentagem de cobertura arbórea por Mata
Atlântica, destaca3se Cotia, que possui de fato uma área expressiva protegida pela
Reserva Florestal do Morro Grande. Tal papel desempenhado pelo município pode ser
observado no gráfico 8.
REFLORESTAMENTO
9%

MATA
33%

CAPOEIRA
58%

Gráfico 9  Tipos de cobertura arbórea no vetor. Histograma elaborado pelo autor a partir de dados de (FLORESTAL, 2009)
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A maior parte da cobertura vegetal analisada encontra3se sob a forma de fragmentos com
áreas reduzidas. Tal característica é fruto da interface do processo de urbanização
dispersa, como afirma Metzger (2001):
As paisagens onde há um intenso parcelamento das propriedades privadas vão
apresentar mosaicos extremamente heterogêneos, contendo muitos fragmentos
pequenos de vegetação e parcelas reduzidas de campos agrícolas ou de pastagens.303

A principal área com cobertura arbórea contínua de Mata Atlântica do vetor oeste é a
Reserva Florestal do Morro Grande (RFMG). Segundo Metzger et. al., a RFMG era pouco
estudada até o ano de 2000, pois a floresta em si não era o foco da preservação, visto que
a reserva estava mais associada à preservação de mananciais304. A partir de então,
diversas pesquisas coordenadas sobretudo pelo autor contribuíram para se conseguir um
panorama detalhado das características das dinâmicas naturais da área, mostrando que:
(...) apesar de sua proximidade com grandes centros urbanos e de todos os impactos
que vem recebendo, ainda mantém uma flora e fauna muito rica, incluindo diversas
espécies endêmicas da Mata Atlântica e/ou ameaçadas de extinção. Para a surpresa do
grupo de pesquisadores, os levantamentos realizados permitiram registrar as primeiras
ocorrências de algumas espécies no estado de São Paulo, assim como a identificação de
quatro espécies novas.305

Reserva Florestal do Morro Grande, em Cotia. Foto: Leonardo Loyolla, 2012.

303
304
305

(METZGER, 2001, p. 1)
(METZGER, L.F., et al., 2006, p. 2)
(METZGER, L.F., et al., 2006, p. 2)
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Tabela 24  Porcentagem de cobertura de Mata Atlântica em relação ao total dos municípios do vetor. Elaborada pelo autor
a partir de dados de (FLORESTAL, 2005)

Área município
(ha)

Área remanescente de
Mata Atlântica (ha)

% da área total do
município

Cotia

32477

13349

41

Itapecerica da Serra

15012

4459

30

Santana de Parnaíba

18009

3956

22

Itapevi

8310

1949

23

Embu das Artes

6961

1021

15

Barueri

6564

455

7

Vargem Grande Paulista

4223

351

8

Jandira

1752

58

3

Município

A aplicação da legislação ambiental no processo de aprovação de empreendimentos na
RMSP tem refreado a retirada dos poucos remanescentes de cobertura arbórea. No
entanto, essas ocupações urbanas não têm considerado possibilidades de articulação dos
fragmentos arbóreos remanescentes, de modo a gerar corredores para fauna e minimizar
os impactos de implantação. Tal problema é observado inclusive nos loteamentos para
público de maior poder aquisitivo, que, a princípio, poderiam ser mais rigorosos no
planejamento da implantação dos empreendimentos e na minimização dos seus impactos
sobre os recursos naturais existentes.
3.2.3. Solos
A geomorfologia do vetor caracteriza3se predominantemente pela presença de morrotes
alongados e colinas, sendo cortado pela planície aluvial do Tietê e em sua porção norte,
na área correspondente aos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba, conformado
por serras alongadas e mares de morros306.
O relevo acidentado do vetor influenciou a locação dos núcleos urbanizados da área e,
consequentemente,

o

arranjo

espacial

dos

fragmentos

de

cobertura

arbórea

remanescentes. De acordo com Metzger (2001), as áreas de maiores declividades
frequentemente são preservadas do processo de fragmentação de ecossistemas:

306

RODRIGUEZ, S. K. Geologia Urbana da Região Metropolitana de São Paulo. Tese de Doutorado. São Paulo: Instituto de Geociências, 1998.
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Diferenças do mesmo tipo podem ser observadas em função do relevo: regiões mais acidentadas
tendem a ter paisagens mais complexas e menos modificadas pelo homem em relação a regiões de
relevo plano307 (p. 4).

Relevo do vetor oeste. Montagem de Viviane Ribeiro Viana a partir de base EMPLASA, 2006. Terreno com significativa
raspagem para implantação de edificações em Itapevi. Foto: Leonardo Loyolla, 2014.

Descaracterização do relevo por meio de movimentações de terra para implantação de áreas industriais na porção nordeste
do município de Itapevi, entre a faixa da ferrovia e a Rodovia Castelo Branco. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

Com relação aos tipos de solo, a maior parte é formada por rochas cristalinas, com
algumas presenças mais significativas de sedimentos aluviais nos vales dos principais

307

(RODRIGUEZ, 1998, p. 4)
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rios. No Rio Tietê, nos trechos anteriores à foz do Rio Barueri Mirim, a largura da seção
transversal aluvial atinge cerca de 100m. Os trechos correspondentes às divisas dos
municípios de Santana de Parnaíba com Barueri e Pirapora do Bom Jesus e de Embu das
Artes com Cotia e Itapecerica da Serra apresentam predominância de rochas granitoides,
tendo sido nelas instaladas algumas áreas de extração mineral.
Para uma caracterização mais específica dos relevos e solos do vetor, será utilizado o
trabalho de Schutzer (2012), que realiza uma análise das interfaces da urbanização
dispersa com o relevo da macrometrópole de São Paulo. A porção correspondente ao
vetor oeste é dividida pelo autor em três partes, correspondentes ao entorno dos eixos das
três principais rodovias que o cortam – Castelo Branco, Raposo Tavares e Régis
Bittencourt.
O eixo da rodovia Castelo Branco estrutura3se ao longo do Vale do Rio Tietê, que nesse
trecho apresenta cota média de 640 metros, em contraste com as alturas médias de 800 a
900 metros dos morros do entorno. Tal contraste resulta em “vertentes com alta
declividade e dificuldade de urbanização mais intensiva em seu entorno”308. Tal situação
pode ser observada sobretudo no município de Santana de Parnaíba. Como principal
elevação deste trecho, destaca3se o Morro do Voturuna, referencial significativo da
paisagem local, que se caracteriza como “um maciço granítico com aproximadamente
7km de extensão que vai desde a Castelo Branco até o vale do Rio Tietê”309
A rodovia Raposo Tavares “percorre trechos do Planalto Atlântico caracterizado pela
presença de morros cristalinos e alguns alinhamentos serranos, quase todos de estrutura
geológica granítica.”310. Dentre esses alinhamentos serranos, o autor destaca a Serra da
Caucaia, que consiste em um maciço de cerca de 15km de extensão no sentido norte3sul,
sustentado por rochas graníticas e protegido pela Reserva Florestal do Morro Grande.
Seus topos de morros têm altitude média de 1000 metros.

308
309
310

(SCHUTZER, 2012, p. 181)
(SCHUTZER, 2012, p. 181)
(SCHUTZER, 2012, p. 186)
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O trecho no entorno da rodovia Régis Bittencourt apresenta como elevações mais
significativas as serras de Taquaxiara, que se estende no município de Itapecerica da
Serra em direção ao município de Embu Guaçu, com topos de morro em cotas de 900m e
a Serra de Itatuba, situada entre os municípios de Embu das Artes e São Lourenço da
Serra, com topos de morro em torno de 1000 metros de altitude.
De acordo com a análise realizada por Leite311, encontramos no vetor as seguintes
unidades de relevo:
•

Leitos de rios e planícies inundáveis– variação altimétrica entre 720 e 900m

•

Terraços fluviais baixos

•

Terraços e encostas suaves de vales

•

Encostas – variação altimétrica entre 720 e 900m:

•

Erosivas de transição dos vales – inclinação superior a 30%

•

Suaves de morros e serras – inclinação entre 5 e 15%

•

Médias de colinas, morros e serras – inclinação entre 15 e 30%

•

Acentuadas de morros e serras – inclinação superior a 30%

•

Topos de morros e serras – variação altimétrica entre 900 e 1050m e inclinação
entre 0 e 5%

O adensamento de áreas construídas, decorrente sobretudo da implantação de
loteamentos residenciais e industriais, que absolutamente não obedecem a nenhum
critério paisagístico e ambiental, tem descaracterizado a topografia local por meio de
cortes e aterros significativos. Tal processo é resultado da interface com o relevo pouco
conveniente à urbanização, somado à falta de projetos adaptados à paisagem.

311

(LEITE, 2012, p. 121)
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3.3. DINÂMICAS NATURAIS E URBANAS:
URBANAS: CONFLITOS E POTENCIAIS
3.3.1. CONFLITOS
Os tipos edificados anteriormente descritos, somados às ocupações antrópicas relativas
aos espaços livres de edificações312, têm levado a uma série de conflitos ambientais no
vetor, cujos impactos nas dinâmicas naturais serão descritos a seguir. Estes foram
subdivididos neste estudo nas três categorias utilizadas para análise dos suportes naturais
3 vegetação, águas e solos – somadas às relações de paisagem estabelecidas.
Vegetação
Embora o vetor apresente um estoque significativo de remanescentes florestais, observa3
se a desarticulação destes entre si e com as áreas urbanizadas adjacentes.
Como visto anteriormente, a falta de articulação dos fragmentos entre si contribui para a
perda de biodiversidade e interrupção dos fluxos e movimentos necessários à manutenção
das dinâmicas naturais.
A falta de articulação dos fragmentos com as áreas urbanas adjacentes – que poderia
ocorrer por meio de usos mais ativos, tais como lazer e convívio e do envolvimento dos
moradores do entorno na sua conservação e preservação 3 contribui para o encolhimento
e aumento gradual da fragmentação das manchas de cobertura arbórea e mata ciliar
existentes devido tanto à expansão de ocupações irregulares quanto à sua degradação por
meio da poluição. Tal processo pode ser constatado na porção leste do município de
Embu das Artes, na porção nordeste de Santana de Parnaíba e a oeste de Itapevi, próximo
à Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva.
Tal situação ocorre inclusive nas áreas urbanizadas de acordo com a regulação
urbanística3ambiental incidente, pois esta não prevê, na maioria das vezes, a articulação
dos fragmentos e, mesmo quando o faz, dificilmente é aplicada na prática. E ainda assim,
quando efetivamente é aplicada, raramente ocorrem ações de qualificação das áreas.

312
AcrescentouOse aos tipos edificados as áreas de chácaras e de extração mineral, que contrariamente aos demais, constituemOse
predominantemente em espaços livres de edificações.
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Os tecidos com maior impacto nesse quesito são os assentamentos precários, favelas,
chácaras e as grandes estruturas, por ocuparem proporcionalmente maiores extensões
territoriais em relação aos demais.
A redução e o enfraquecimento das áreas de cobertura arbórea e mata ciliar existentes
por meio de processos de encolhimento, perfuração, fragmentação e desaparecimento
decorrentes de novas ocupações urbanas são outras dinâmicas significativas relacionadas
à vegetação.
Os processos de perfuração ocorrem de forma mais evidente em áreas de ocupação mais
recente, tais como entorno da RFMG, a porção sul de Itapecerica da Serra, a porção leste
de Santana de Parnaíba e a porção oeste de Itapevi, por meio da ocupação sobretudo por
chácaras de recreio e loteamentos fechados.
A dissecação de fragmentos florestais por meio das vias dos loteamentos é outro processo
significativo na área. Tal processo pode ser observado de forma intensa na porção leste
de Santana de Parnaíba, na qual manchas de grande extensão são cortadas não só por
vias, como também por elementos de infraestrutura como linhas de transmissão e dutos.
Águas
A falta de sistemas de coleta de esgoto adequados no vetor contribui para a poluição dos
principais corpos d’água existentes. Os tecidos mais impactantes nesse quesito são os
loteamentos irregulares, favelas e as grandes estruturas. A maioria dos demais tecidos foi
considerado como de baixo impacto nesse quesito, seja devido ao seu porte em relação ao
vetor como um todo, seja pela recorrência de redes de tratamento a eles associadas.
Os tecidos mais impactantes com relação à impermeabilização do solo e sobrecarga das
redes de drenagem naturais são as grandes estruturas, os loteamentos abertos e os
loteamentos precários. Todos se caracterizam pela produção de amplas áreas
impermeabilizadas, sendo os dois últimos aqueles que criaram as maiores superfícies na
área, sobretudo nas manchas dos municípios de Embu das Artes e Carapicuíba
conurbadas a São Paulo. O único tecido aqui considerado como sendo de baixo impacto
nesse quesito é a ocupação de baixa densidade, devido à pequena quantidade de

286

construções implantadas, somada às grandes áreas correspondentes a esse padrão de
ocupação.
Solos
Os principais impactos decorrem tanto da contaminação do solo quanto da
descaracterização dos modelados de terreno resultantes das raspagens e movimentações
de terra para implantação de edificações no relevo frequentemente acidentado da área.
Com relação às contaminações, assim como naquelas referentes às águas, os tecidos mais
impactantes são os assentamentos precários, favelas e grandes estruturas, tanto devido à
ausência de coleta de esgoto em muitos casos quanto devido à poluição difusa, sobretudo
por resíduos químicos pesados decorrentes dos processos industriais e o descarte
inadequado de resíduos diversos.
Quanto à descaracterização do relevo, os tecidos mais impactantes são as grandes
estruturas, as áreas de extração mineral e os loteamentos em geral. Apenas as áreas de
baixa densidade foram consideradas de baixo impacto neste quesito. Os demais tecidos,
embora demandem frequentemente movimentos de terra tão significativos quanto os
demais, apresentam3se em escala pontual se considerado o vetor como um todo.
Relações paisagísticas
Entende3se por essa expressão as relações de apreensão visual do território e dos seus
referenciais mais significativos. A criação de extensas barreiras urbanas por dispositivos
de fechamento, tais como muros e gradis ou áreas construídas ininterruptas, provocam
impactos significativos referentes não só a esse quesito, como também às conexões e
fluidez dos deslocamentos. Os loteamentos fechados frequentemente representam
expressivas barreiras nesse sentido, chegando a conformar cercamentos contínuos da
ordem de 2km, como acontece em alguns empreendimentos Tamboré.
Os equipamentos de infraestrutura urbana, tais como as linhas de transmissão, faixas de
domínio e duto também promovem impactos significativos neste sentido.
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Quadro geral
Por meio da análise dos impactos dos diversos padrões de ocupação, percebe3se que os
casarios precários e as grandes estruturas promovem os maiores impactos ambientais,
considerando3se suas proporções em relação à escala do vetor.
Como síntese, é apresentado a seguir um quadro resumo de todos os conflitos elencados

Elemento

Processo

Resultado

Assentamentos precários
e favelas

Loteamentos abertos

Loteamentos fechados

Condomínios horizontais

Conjuntos habitacionais

Torres/ conjunto
verticalizados privados

Baixa densidade –
chácaras e áreas rurais

Grandes estruturas

Áreas de extração
mineral

anteriormente:

Vegetação

Desmatamento
ilegal / legal sem
critérios

Desarticulação de
remanescentes

A

M

M

B

B

B

A

A

B

Águas

Impermeabilização

Sobrecarga no sistema
de drenagem de águas
pluviais

A

A

M

M

M

M

B

A

B

Desestabilização

A

A

A

M

A

M

B

A

A

Perda / privatização de
relações visuais

A

M

A

A

M

M

B

A

A

Contaminação /
comprometimento da
qualidade das águas

A

M

B

B

B

B

A

A

M

Solos

Paisagem

Águas e
solos

Descaracterização
acentuada da
topografia original
Formação de
barreiras /
impactos visuais
/descaracterização
Ausência de rede
de tratamento /
poluição difusa

Grau de impacto na escala do vetor
A O alto

M O médio

B O baixo

Tabela 25 – Impacto dos padrões de ocupação humana nas dinâmicas naturais do vetor oeste da RMSP. Elaborado pelo
autor.

3.3.2. POTENCIAIS
A partir do entendimento do vetor de acordo com o ferramental teórico de Forman (2014)
e com base nas análises anteriores das dinâmicas naturais e urbanas, pode3se destacar
como principais potenciais da área:
•

Diversas áreas florestais cumprem papel de corredores, de forma não planejada. Tal
processo ocorre em complementariedade com os tentáculos urbanizados induzidos
pelos eixos viários principais, caracterizando processo de encolhimento mais
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significativo no sentido transversal e favorecendo a formação de fragmentos
florestais de caráter predominantemente linear.
•

A RFMG, maior matriz florestal do vetor, conforma a mais expressiva extensão com
ausência de perfurações e recortes. Além disso, ela se conecta com poucas
interrupções com sequências florestais de Mata Atlântica ainda mais íntegras ao sul,
em direção à Serra do Mar.

•

Embora existam núcleos urbanizados em diversos pontos dos rios Cotia e Embu
Mirim, vários trechos contínuos apresentam integridade suficiente para conservação
das dinâmicas naturais existentes em suas várzeas.

•

Loteamentos aprovados, sobretudo a partir dos anos 2000, apresentam APPs de áreas
de várzea mais íntegras, com cobertura arbórea mais densa e estabelecendo
corredores com algum nível de articulação com fragmentos florestais vizinhos. Tal
situação pode ser observada em maior quantidade em alguns loteamentos fechados
das porções sul de Carapicuíba e Jandira.

•

Analisando3se a densidade de fragmentos florestais no vetor 3 ou seja, a proporção de
áreas com presença de Mata Atlântica e capoeira comparativamente aos diversos
outros usos adjacentes 3 podem3se destacar alguns trechos com maiores
concentrações e passíveis de proteção mais específica:
•

A porção sudeste do vetor, junto à divisa de Itapecerica da Serra com Embu3
Guaçu, que possui diversas manchas íntegras, de porte expressivo e com poucas
perfurações.

•

Traçando3se uma linha bissetriz no interstício conformado pelos eixos das
rodovias Raposo Tavares e Régis Bittencourt, pode3se constatar uma sequência de
manchas que praticamente conformam, em macroescala, um corredor florestal
entre os tentáculos urbanizados ao longo dessas duas vias e que se estende com
poucas interrupções da RFMG até o município de Taboão da Serra.

•

Uma vasta porção a sudoeste do município de Itapevi e partes de Cotia e Vargem
Grande Paulista, conformada pela Rodovia Raposo Tavares ao sul, estrada da
Roselândia a leste e Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva ao norte. A área
é entremeada por ocupações de baixa densidade, tais como chácaras.
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•

Conjuntamente, tais sequências mais densas de fragmentos florestais possibilitam a
constituição de praticamente um cinturão no entorno da mancha urbanizada
conurbada com São Paulo.

•

As maiores manchas de cobertura arbórea passíveis de conexão não correspondem
necessariamente às áreas de várzea. Esse contexto que tem sido modificado no
processo de implantação de loteamentos a partir dos anos 2000, que são frutos da
aplicação

mais

rigorosa

da

legislação

ambiental

para

aprovação

desses

empreendimentos, sobretudo do conceito de APP.
•

A maioria das manchas urbanizadas compactas de maior porte possuem alguns
fragmentos de cobertura arbórea remanescentes com porte significativo mas em
processo de encolhimento. Carapicuíba constitui exceção, não tendo restado
praticamente nenhum remanescente florestal em sua mancha urbanizada compacta,
processo que possivelmente ocorrerá nas demais, caso não existam ações mais
específicas para sua conservação.

4. INTENÇÕES E TENTATIVAS DE (RE)MEDIAR OS CONFLITOS
As pressões e interesses da iniciativa privada, de empreendedores, da sociedade civil
organizada e da população em geral exercem grande influência sobre o processo de
dispersão e fragmentação urbana. Tais influências ocorrem seja por meio das ações
especulativas sobre a terra, pelos interesses econômicos em sua produtividade, pelas
pressões de grupos de moradores para evitar a construção de um determinado
empreendimento, por grupos ambientalistas, ou por meio das construções irregulares
feitas em áreas isoladas dos núcleos urbanizados por pessoas que vivem em situação de
precariedade ou não, dentre outros tantos. Nesse sentido, o Poder Público, em suas
diversas instâncias, tem intrinsecamente como sua atribuição – ou ao menos deveria ter –
papel importante na mediação dos conflitos inerentes a essas dinâmicas, de modo a zelar
por interesses que abranjam a coletividade.
Considerando3se esse pressuposto, cabe questionar como o Poder Público tem se
posicionado perante os conflitos entre dinâmicas naturais e urbanas nos espaços livres do
vetor oeste, inerentes ao processo de fragmentação e dispersão.

290

As análises são realizadas à luz da hipótese que diversos mecanismos legais aplicados
têm consolidado ou contribuído para fomentar dinâmicas de fragmentação e dispersão
nas novas áreas urbanizadas e, por consequência, dos espaços livres a elas vinculados.
Para uma análise preliminar e mais geral, será utilizada inicialmente como ferramenta de
análise o Macrozoneamento dos Municípios Metropolitanos realizado pela EMPLASA em
2014 para o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Habitacional da Secretaria de
Habitação do Governo do Estado de São Paulo. A partir dos planos diretores e leis de uso
e ocupação do solo dos municípios de todas as regiões metropolitanas paulistas, foi feita
uma categorização conjunta dos instrumentos legais municipais sintetizando3os em
quatro categorias:
•

Macrozona urbana – abrange as zonas ou macrozonas municipais identificadas
nos planos diretores, na legislação de uso do solo e de perímetro urbano
destinadas para fins de moradia, serviço, comércio, indústria e afins;

•

Macrozona rural – abrange toda a zona ou macrozona municipais situada fora do
perímetro urbano, podendo estar incluídas zonas destinadas a interesses
ambientais e à proteção integral;

•

Interesse ambiental – abrange zonas e macrozonas municipais nas quais é
permitido apenas o uso sustentável de parcelas dos seus recursos naturais,
vedando a ocupação para fins urbanização;

•

Proteção integral – abrange as áreas especialmente destinadas à proteção da
natureza, onde as regras e normas de uso e ocupação do solo são mais restritivas,
sendo permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, ou seja, aquele que
não envolve consumo, coleta ou dano aos recursos naturais.
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Síntese dos instrumentos legais urbanísticos / ambientais incidentes no vetor oeste. Montagem de Viviane Ribeiro Viana
com base no Macrozoneamento dos Municípios Metropolitanos, EMPLASA, 2014

De acordo com o trabalho da EMPLASA, a porção sul do vetor, que abrange
integralmente Itapecerica da Serra e partes significativas dos municípios de Cotia e Embu,
encontram3se em áreas de interesse ambiental e algumas partes em proteção integral. Tais
restrições de ocupação se devem à incidência da Área de Proteção aos Mananciais, de
âmbito estadual, nesses locais. Uma porção significativa do município de Itapevi
encontra3se sob proteção integral, embora se observe pelo mapa que estas apresentam
ocupações urbanas, evidenciando possíveis contradições dos mecanismos legais do
município com relação à real situação dessa área.
As áreas nas quais são permitidas ocupações urbanas em variados graus abrangem cerca
de dois terços do vetor, que se estendem de sua porção central em direção ao norte.
Destaca3se a situação de Santana de Parnaíba nesse contexto, pois a porção leste do
município apresenta relevantes áreas de cobertura arbórea que não estão protegidas por
mecanismos legais específicos para restrição à ocupação, sendo passíveis de urbanização.
Igualmente se destacam uma faixa de urbanização definida conjuntamente nos
municípios de Embu das Artes e Itapecerica ao longo do eixo da Rodovia Régis
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Bittencourt e a concentração de áreas destinadas preferencialmente a habitação de
interesse social em Cotia, em grande parte localizada em áreas de interesse ambiental.
Embora tenha permitido obter uma interessante visão de conjunto dos instrumentos
legais dos municípios do vetor, a categorização estabelecida pela EMPLASA não
consegue abranger todas as especificidades requeridas pela análise a ser realizada neste
trabalho. Por essa razão, como mencionado anteriormente nos pressupostos, a análise
detalhada dos mecanismos vigentes no vetor que será feita a seguir é baseada na
classificação estabelecida no trabalho de Tardin (2008). Estes foram subdivididos em
Áreas de Restrição à Ocupação Urbana (subdivididas, por sua vez, neste trabalho em
Estaduais e Municipais) e Superfícies Protegidas.

4.1. Áreas de Restrição à Ocupação Urbana Estaduais
Estaduais
Esta categoria abrange duas Unidades de Uso Sustentável definidas pelo Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), em âmbito estadual – as APAs
Itupararanga e Várzea do Tietê 3 e a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais 3
Guarapiranga313 (APRM3G) (tabela e figura 1).
Tabela 26 – Áreas de Restrição à Ocupação Urbana de âmbito estadual no vetor oeste da RMSP em 2014 Elaborado pelo
autor com base em dados da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de São Paulo, 2014

313

Nome

Área
(km²)

% da área total
do vetor

Área de Proteção Mananciais

328,03

35

APA Itupararanga

108,67

12

APA Várzeas do Tietê

6,83

1

TOTAL

443,54

48

Definida pela Lei nº 12.233, de 16 de janeiro de 2006
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Macrozoneamento estadual do vetor oeste. Montagem de Viviane Ribeiro Viana com base na legislação estadual pertinente,
sobre imagem Google Earth, 2014

A APRM3G corresponde à maior área abrangida pelas AROU estaduais no vetor e tem por
objetivo principal a contenção de novas ocupações irregulares no entorno de
reservatórios da RMSP. Tal mecanismo deriva da Lei de Proteção aos Mananciais314, que
teve baixa efetividade em seu objetivo de conter a expansão de loteamentos precários nas
bordas da represa. Meyer caracteriza esse problema da pressão por ocupação urbana nas
áreas de mananciais da RMSP ao mencionar que:

314

Lei estadual 898/1975
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Embora desde meados da década de 1970 tenham sido criados instrumentos legais
visando proteger essas áreas e evitar processos indesejáveis de parcelamento do solo e
ocupação urbana, é fato que a urbanização nos limites então definidos como “áreas de
proteção aos mananciais” recrudesceu desde os anos 80, quando o padrão predatório
de expansão urbana se instalou, assumindo contornos definitivos.315

Na área, a APRM3G abrange o entorno da Represa Guarapiranga e do Reservatório Pedro
Beicht. Ambos, como visto anteriormente, são responsáveis em conjunto, pela segunda
maior capacidade de abastecimento da RMSP.
Observa3se que a APRM continua demonstrando pouca efetividade em seu papel de
contenção das ocupações316. Os municípios de Embu das Artes e Itapecerica da Serra, que
possuem a quase totalidade de seus territórios inseridos em áreas protegidas por esse
mecanismo, apresentaram crescimento das ocupações irregulares em áreas próximas à
Represa Guarapiranga, sobretudo a partir da década de 1970.
Os

impactos da urbanização no

entorno do

Reservatório Pedro

Beicht

são

significativamente menores, sobretudo por seu afastamento em relação às maiores
manchas de urbanização da RMSP e devido à proteção do seu perímetro pela Reserva
Florestal do Morro Grande, que é cercada e devidamente protegida por fiscalização.
Assim como a APRM3G, as APAs estaduais têm se mostrado menos efetivas na
preservação da cobertura vegetal em comparação às Unidades de Conservação Integral
existentes na RMSP317. A eficácia reduzida de tais mecanismos se deve em parte ao fato
de as suas regulamentações/atuações ocorrerem predominantemente em áreas privadas,
nas quais as ações do Poder Público têm exercido efeitos reduzidos. Além disso, embora
essas AROU tenham planos de manejo a elas vinculados, sua efetividade na conservação
de recursos naturais tem sido inferior à das superfícies protegidas, sobretudo por não
estarem vinculadas a ações projetuais específicas.
Duas das APAs da área são estaduais. A APA Itupararanga318, que abrange boa parte do
município de Vargem Grande Paulista e a porção oeste do município de Cotia. Além

315
316
317
318

(MEYER, 2004, p. 91)
(OLIVEIRA e FONSECA, 2005)
(OLIVEIRA e FONSECA, 2005)
Criada pela Lei Estadual nº 10.100 de 01 de dezembro de 1998 e alterada pela Lei Estadual 11.579, de 02 de dezembro de 2003
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destes, abrange também os municípios de Ibiúna, Alumínio, Mairinque, Piedade, São
Roque e Votorantim. Possui área total de 933,57 km2, dos quais uma pequena porção
menor (12%), de cerca de 108 km2, encontra3se no vetor oeste. Foi criada com o objetivo
de proteger a Represa de Itupararanga, localizada no alto curso do Rio Sorocaba, e que
possui relevante contribuição para o abastecimento de água da região.
A outra APA existente é a Várzea do Rio Tietê (APAVRT), que abrange, no recorte
focalizado, os municípios de Santana de Parnaíba e Barueri, correspondendo a uma
reduzida área do vetor 3 6,83km2, o que corresponde a cerca de 1% de sua área total. A
área foi criada em 1987319 e regulamentada em 1998320, e engloba ao todo 12 municípios
da RMSP, estendendo3se da Barragem Ponte Nova em Biritiba3Mirim até a Barragem
Edgar de Souza em Santana de Parnaíba. A partir de 2010 foi elaborado seu Plano de
Manejo pela Fundação Florestal, com participação do seu Conselho Gestor e da
Universidade de São Paulo. O processo envolveu a revisão do zoneamento ambiental
vigente e a revalidação dos seus limites geográficos.

Plano de Manejo da APA Várzeas do Rio Tietê em trecho correspondente ao vetor oeste. Fonte: Fundação Florestal, 2013

319
320

Lei Estadual 5.598/1987
Decreto Estadual 42.834/1998
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De acordo com Pereira321, o processo de participação dos diversos atores sociais na
elaboração do plano de manejo da APA evidencia peso maior dos representantes do
Governo

do

Estado

e

das

prefeituras

municipais

(de

forma

heterogênea),

comparativamente à sociedade civil organizada, o que se reflete nas diretrizes
estabelecidas. Os proprietários de terra demonstram preocupação com a questão
fundiária, enquanto as prefeituras demonstram preocupação com as possibilidades de
perda de autonomia com relação ao direcionamento do uso do solo. No Governo do
Estado, exceto a Fundação Florestal 3 responsável pela gestão da APA 3 os órgãos
demonstram preocupação com a execução das políticas estaduais correspondentes a suas
partes, muitas vezes em conflito com as questões de preservação.

4.2. Áreas de Restrição à Ocupação Urbana Municipal
A soma das áreas consideradas por algum mecanismo de AROU previsto pelos planos
diretores e leis de uso e ocupação do solo totaliza cerca de 31% dos territórios dos
municípios do vetor (tabela 27). A distribuição dessas áreas em relação aos limites
municipais é bastante heterogênea. Cotia, por exemplo, possui cerca de um terço de sua
área total pertencente a uma Zona de Proteção Ambiental na qual está contida a Reserva
Florestal do Morro Grande, enquanto as áreas ambientalmente significativas abrangidas
por mecanismos municipais em Jandira correspondem a pequenas porcentagens de sua
área total, sendo esta também a menor dentre os municípios do vetor estudado. A
situação de Jandira se explica em parte devido à área do município ser a menor dentre
todos do vetor, mas por outro lado, existem fragmentos florestais significativos em sua
porção sul passíveis de serem retirados ou, na melhor das hipóteses, incorporados por
empreendimentos privados, sobretudo pelos loteamentos fechados que predominam no
entorno do eixo da Rodovia Raposo Tavares. Em situação oposta a Jandira, o município
de Embu das Artes possui mais da metade de sua área abrangida por algum zoneamento
de caráter ambiental, sendo aquele com maior quantidade proporcionalmente à sua área
total.

321

(PEREIRA, 2012)
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Tabela 27  Áreas protegidas por Áreas de Restrição à Ocupação Urbana municipais no vetor oeste da RMSP. Elaborado
pelo autor com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Planos Diretores Municipais, 2014
Área total do
município (km2)

Áreas protegidas
por município
(km²)

% das áreas do
município
protegidas

% das áreas
protegidas do
vetor

Barueri

64,7

7,8

12,0

2,6

Carapicuíba

35,0

2,0

5,7

0,7

Cotia

324,0

110,5

34,1

37,2

Embu

70,4

38,6

54,8

13,0

Itapecerica da Serra

150,9

47,7

31,6

16,0

Itapevi

82,7

20,0

24,1

6,7

Jandira

17,5

0,5

2,9

0,2

Santana de Parnaíba

179,9

67,7

37,6

22,8

Vargem Grande Paulista

42,5

2,6

6,0

0,9

TOTAL

967,5

297,3

Município

120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

Gráfico 10  Áreas protegidas por AROU municipais em km2. Montagem do autor com base nos Planos Diretores, 2014
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Gráfico 11  Porcentagem dos territórios protegidas por AROU municipais. Montagem do autor com base nos Planos
Diretores, 2014
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Macrozoneamento municipal do Vetor oeste. Elaborado pelo autor e Viviane Ribeiro Viana sobre base Google Earth (2014)
e com base nos planos diretores e leis de uso do solo municipais

Logicamente, ter uma determinada parcela do território inserida em algum zoneamento
ambiental não significa efetiva proteção dessas áreas. A fiscalização e gestão
desempenham papéis fundamentais na efetividade desses mecanismos. Mas a inclusão de
zoneamentos

que

abranjam

áreas

ambientalmente

significativas

representa

posicionamentos da sociedade com relação a essa questão, como observa Silva (2009) ao
analisar os mecanismos incidentes nos espaços livres presentes nos planos diretores dos
municípios da Região Metropolitana de Campinas:
A possibilidade jurídica de intervenção não estabelece necessariamente uma
transformação na sociedade. Conhecemos leis que não se cumprem, ou que são válidas
na prática só para alguns, entretanto, a legislação é uma construção social e carrega
conceitos debatidos pela sociedade.322

322

(SILVA, 2011, p. 59)
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Embora alguns municípios contenham parcelas significativas de seus territórios
abrangidas por mecanismos de preservação/conservação, observam3se problemas não só
em sua aplicação efetiva, como também na própria concepção dessas legislações
urbanísticas/ambientais. Desse modo, mesmo que sejam seguidos os parâmetros
estabelecidos pelas municipalidades, as urbanizações poderão apresentar problemas
ambientais, pois existem premissas na concepção da legislação que são falhas.
Em alguns municípios, por exemplo, observa3se que os mecanismos de legislação
urbanística em áreas de ocupação restrita basicamente consolidam padrões de
urbanização existentes, principalmente aqueles ligados a loteamentos para alto e médio
poder aquisitivo.
Cotia ilustra essa situação, ocorrendo no município um processo de consolidação de áreas
residenciais de forma esparsa no território com características ainda rurais, sobretudo por
meio loteamentos fechados e condomínios horizontais. A análise do mapa de uso e
ocupação do solo do município permite constatar que as duas Macrozonas de Baixo
Impacto Urbano (MBIU) no entorno da Reserva Florestal do Morro Grande conformam
extensas áreas correspondentes a Zonas de Uso Rural (ZUR) pontuadas por “ilhas” de
Zonas Exclusivamente Residenciais (ZER), cujos índices urbanísticos tanto consolidam os
loteamentos fechados e de chácaras já existentes nessas áreas quanto abrem precedentes
para a implantação de novos empreendimentos.

Mapa do Plano Diretor Municipal de Cotia (lei municipal 95/2008). Montagem de Viviane Ribeiro Viana, 2015

[g]
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Desse modo, as áreas de características rurais remanescentes acabam por cumprir papel
de “estoque” para a criação de novas áreas residenciais de alta e média renda, em um
processo semelhante ao que Santoro denomina como “urbanizou, já é urbano”323,
viabilizado por meio do estabelecimento de limitações urbanas genéricas (2012, p. 211).
Ao mesmo tempo, atua para o que a autora denomina como “normatização da dispersão
urbana”, processo pelo qual se observa a proliferação de zonas de urbanização específica
em áreas rurais de alguns municípios do Estado de São Paulo324.
Essa fragmentação, que poderia atuar indiretamente para a preservação/conservação dos
espaços livres ambientalmente significativos, acaba por contribuir muito pouco ou na
maioria das vezes degradá3los, pois não prevê a articulação dos mesmos. São poucas as
prefeituras que exibem alguma preocupação em articular as áreas urbanizadas novas ou
existentes com esses espaços livres por meio de dispositivos presentes nos conceitos da
ecologia da paisagem, tais como corredores de fauna e trampolins ecológicos.
Algumas iniciativas presentes nos mecanismos legais dos municípios do vetor apontam
avanços nesse sentido. Vários deles consistem em reforços a diretrizes existentes na Lei
da Mata Atlântica325, tais como o estabelecimento de quantidades máximas de retirada de
vegetação ou mesmo a articulação de fragmentos remanescentes florestais326.
No município de Embu das Artes, por exemplo, é previsto em seu plano diretor o conceito
de Maciços Vegetais Significativos (MVS)327. O instrumento consiste no mapeamento dos
mais importantes fragmentos arbóreos existentes no município, de modo que se busque
a:
(...) preservação do Bioma como também a manutenção de manchas de mata, entremeadas às
ocupações humanas desta região oeste da metrópole paulistana, para garantir uma variação espacial
dos processos de absorção e reemissão da radiação solar.

323

A autora denomina assim municípios paulistas como Monte Alto e Mogi Guaçu, que “trazem a possibilidade de tornar urbana a área que
receber infraestrutura“ (SANTORO, 2012, p. 169). Embora o processo em Cotia não seja idêntico, potencialmente pode ter desdobramentos
semelhantes.

324
325
326

(SANTORO, 2012, p. 105)
Lei Federal 11.428/2006.

Seu artigo 11, por exemplo, proíbe o corte e supressão de fragmentos florestais quando estes formarem corredores entre remanescentes de
vegetação primária em avançado estágio de regeneração
327
Mecanismo legal previsto no Plano diretor do município – Lei municipal complementar nº 186 de 20 de abril de 2012
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Este segundo processo tem como resultado pretendido a redução da intensidade e amplitude espacial
da formação da ilha de calor metropolitana, enquanto o primeiro cumpre a função de manutenção e
recomposição do Bioma Mata Atlântica e sua diversidade ecológica.328

Como parte do mecanismo, apresenta3se um mapa intitulado “sistema de áreas verdes”
contendo os espaços livres com maior potencial para formar corredores entre os
fragmentos florestais significativos mapeados, de modo a fornecer aos gestores uma visão
de conjunto das possíveis articulações prioritárias a serem estabelecidas.

Mapa do Sistema de Áreas Verdes previsto pelo Plano Diretor de Embu das Artes (Anexo 05, Mapa 03 da Lei Municipal
186/2012), no qual constam os Maciços Vegetais Significativos. Montagem de Viviane Ribeiro Viana, 2015

Em outro artigo desse Plano Diretor329 desse município busca3se o enriquecimento do
estoque de fragmentos florestais por meio do fomento à “formação de maciços vegetais
em áreas privadas através do incentivo à compra de área para preservação e/ou
recuperação da vegetação nativa mediante averbação registrária”. Se por um lado, tal
mecanismo atua como criador de territórios exclusivistas para a iniciativa privada, como

328

Prefeitura do município de Embu das Artes. Nota técnica sobre o processamento digital de imagem de satélite para geração dos Maciços
Vegetais Significativos – MVS da minuta do Plano Diretor de 2011O2012. Disponível em: http://embudasartes.sp.gov.br/eO
gov/public/arquivos/2012/04/PD_NOTA_TECNICA_2_MVS.pdf. Acesso em 08.02.2015
329

Lei Municipal 186/2012, artigo 74
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afirma Limonad (2007), por outro, permite a geração de um estoque de fragmentos
florestais preservados.
Contraditoriamente, nesse mesmo município que estabelece mecanismos legais
ambientais com maior grau de detalhamento comparativamente aos demais, existe a
delimitação de um polêmico corredor industrial que estabelece uma expressiva ruptura
das dinâmicas naturais existentes em seu entorno, como será abordado mais à frente.
Em Santana de Parnaíba é prevista a aplicação de três mecanismos de cunho ambiental
que possuem maior sofisticação comparativamente aos demais municípios do vetor. Um
deles diz respeito à articulação de remanescentes arbóreos, considerando que devem “ser
previstos os corredores de vida silvestre, para interligação das áreas isoladas de vegetação
nativa”330. Outro estabelece que nas Zonas Especiais “A” e nas Zonas de Preservação
Ambiental 1 e 2, “toda a vegetação de porte arbóreo é considerada de preservação
permanente, devendo o seu manejo ser objeto de análise e licenciamento municipais”331
Com esse mesmo princípio, outro mecanismo estabelece que nas Zona Residenciais de
Baixa Densidade 5 e 6, localizadas na porção oeste do município, no entorno do Ribeirão
Santo André são vedados os “manejos de vegetação natural em estágios superiores a
inicial, formando mancha contínua com área em projeção superior a 10.000 m²”332

330
331
332

Lei municipal 2462/2003, item 4
Lei municipal 2462/2003, Artigo 2º, itens VI e VII
Lei municipal 2462/2003, item 2.2.1
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Mapa de Zoneamento de Santana de Parnaíba (anexo 3 da Lei Municipal 2462/2003). Montagem de Viviane Ribeiro Viana,
2015

O Plano Diretor de Barueri prevê a possibilidade de aplicação de transferência de
potencial construtivo para fins de preservação de áreas particulares integrantes do
conjunto de áreas verdes do município333.
Nesse mesmo plano é prevista a reserva de um percentual mínimo dos espaços livres de
condomínios para preservação ambiental, sejam eles industriais (3%), comerciais,
residenciais ou mistos (5%)334.
Seguindo lógica semelhante, no município de Itapecerica da Serra é previsto um fator de
bonificação que amplia o coeficiente de aproveitamento e o adensamento populacional
para “empreendimentos urbanos sustentáveis”335 assim definidos por essa lei, caso se

333

De acordo com o artigo 5°, “O estímulo à preservação da vegetação nas áreas particulares integrantes do conjunto de áreas verdes do
Município poderá se dar por meio da Transferência do Direito de Construir, conforme dispõem os artigos 11 a 14, e, mediante lei específica, por
incentivos fiscais diferenciados, de acordo com as características de cada área”

334
335

Artigo 83

De acordo com o artigo 95 do Plano Diretor do município (Lei municipal 1.238/2001), o empreendimento urbano sustentável é uma
“categoria de uso do solo urbano, para fins urbanísticos e fiscais, orientadora de projeto pelo qual a iniciativa privada pode promover
sistematicamente à ocupação do solo no exterior das áreas urbanas existentes, de forma a aproveitáOlo de maneira adequada às potencialidades
do mercado, submetida porem às normas e controle público que assegurem:
I O a perfeita compatibilidade do empreendimento face aos planos estabelecidos de qualidade ambiental e preservação dos mananciais;
II O a absorção pelo empreendimento dos encargos públicos que induzir, em termos de ampliação de infraestrutura e equipamentos regionais;
III O a aplicação compulsória de parcela dos resultados do empreendimento em programas de recuperação dos bairros populares integrantes da
Macrozona Urbana.”
A redação de tal texto mostraOse ambígua, pois ao mesmo tempo que trata nos 3 subtópicos do estabelecimento de ressalvas e contrapartidas
sociais em função da implantação de empreendimentos privados, também busca “promover sistematicamente a ocupação do solo no exterior das
áreas urbanas existentes” e “aproveitáOlo de maneira adequada às potencialidades do mercado”. Tal abordagem, mesmo com as ressalvas
presentes no texto, confere um grau de liberdade à atuação da iniciativa privada que aparenta ser mais sintonizada aos interesses dos
empreendedores do que ao bem da coletividade.
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mantenha em local diverso, porém no mesmo município, áreas com vegetação nativa que
superem o mínimo exigido por lei ou recuperação de áreas degradadas com espécies
nativas, garantindo o manejo adequado e preservação336.
Dos municípios analisados, até 2015, Itapevi é aquele com maior quantidade de
mecanismos específicos para a área ambiental previstos em seu plano diretor. Apesar
disso, segundo técnicos da prefeitura, embora o plano diretor seja datado de 2008, até o
ano de 2014 o município sequer havia viabilizado oficialmente para consulta pública um
mapa de uso e ocupação do solo337, o que reduz a confiabilidade na efetiva viabilização
prática de tais dispositivos. São eles:
•

Manutenção de 80% da cobertura vegetal secundária em estágio médio de
recuperação em áreas de loteamentos para chácaras de recreio338.

•

Incentivo à criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural339. O
documento não detalha, no entanto, quais seriam as estratégias para a
viabilização dessa diretriz.

•

Incentivo à transformação de áreas desmatadas do município em chácaras
recreativas e áreas agrícolas, de modo a fomentar atividades econômicas a elas
relacionadas340. Tal diretriz reforça aquela prevista no artigo 12 da Lei da Mata
Atlântica, que prevê que novos empreendimentos devam ser implantados
preferencialmente em áreas já substancialmente alteradas ou degradadas.

•

Criação de um regime diferenciado para unidades de conservação do município,
estabelecendo

taxação

progressiva

em

lotes

com

adiantado

estado

de

desmatamento e sem utilização agrícola, buscando incentivar a preservação dos
recursos naturais, em especial da Mata Atlântica primária e secundária em todos
os estados de recuperação341.

336

Artigo 258

337

Entrevista realizada em 29.01.2014 com o arquiteto Ivan Henrique Rocha de Lima e a engenheira Paula Maria Cândido da Silva Bernardeli,
da prefeitura de Itapevi

338
339
340
341

Artigo 38, item d)
Artigo 38, item 35
Artigo 38, item 34
Idem, item 36
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Se a preocupação com a articulação de remanescentes florestais aparece timidamente nos
limites administrativos de alguns municípios, sua existência em escala intermunicipal
inexiste. A CETESB, responsável pelos licenciamentos ambientais do estado de São Paulo
e que poderia ter uma visão de conjunto dos remanescentes florestais e das possíveis
articulações, não possui, ao menos até 2015, um sistema articulado de informações a
respeito das áreas de preservação averbadas por ocasião da implantação de
empreendimentos e que pudesse servir como base de dados para planos e projetos342.
Apesar de serem observadas iniciativas de estabelecimento de consórcios intermunicipais
no vetor343, não existe um direcionamento de ocupação articulado entre as prefeituras,
embora existam claramente dinâmicas que evidenciam essa necessidade.
Os contrastes de posturas das municipalidades com relação à verticalização é outro fato
relevante no modo como os mecanismos legais estabelecem as interfaces entre dinâmicas
urbanas e naturais no vetor. Barueri, Carapicuíba, Embu das Artes e Santana de Parnaíba
autorizam a verticalização em boa parte dos seus territórios, resultando em uma
disposição dispersa desses tipos nesses municípios, estabelecendo por vezes contrastes
com áreas ainda pouco adensadas nos quais esta se instala.
Em abordagem oposta, no município de Cotia, a legislação urbanística344 impede a
verticalização ao prever um gabarito máximo de cinco pavimentos em todo seu território.
Como resultado, evita3se um adensamento que poderia ser desejável, por evitar
espraiamento da urbanização em direção a determinados vetores do município que
apresentam fragilidade ambiental, tais como os bairros no entorno da Reserva Florestal
do Morro Grande. Pressupõe3se que a aplicação de conceitos presentes na ecologia da
paisagem, tais como aqueles propostos por Forman & Collinge (1997), Arendt (1996) e
Leite (2012), permitiria a criação de núcleos de urbanização mais condensados
entremeados por fragmentos florestais significativos articulados entre si, favorecendo
conservação e preservação das dinâmicas naturais locais.

342

Informação fornecida pela Engenheira Ambiental Clarissa Andrea Nunes de Oliveira em entrevista à Regional Sudeste da CETESB, realizada
em 21.05.2014

343

As iniciativas para diálogos entre os municípios são relativamente recentes. Em 2008 foi estabelecido o consórcio Conisud entre quatro
municípios do vetor (Cotia, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e Vargem Grande Paulista) além de outros quatro municípios. EncontraOse em
processo de implantação desde 2013 o Consórcio Intermunicipal Oeste, que reúne, no vetor, os municípios de Cotia, Barueri, Santana de
Parnaíba, Jandira e Itapevi, além de outros três municípios da RMSP.
344

Lei complementar 95/2008
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Na própria legislação de um mesmo município são observadas contradições que podem
contribuir para a degradação de recursos naturais significativos. Como já mencionado, no
Plano Diretor de Embu das Artes345 é estabelecido um corredor industrial importante
cortando a porção oeste do município, que apresenta grande relevância ambiental. Tal
fato motivou investigações por parte do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) por ocasião da aprovação do plano, que
comprometeria ao menos 2,4 milhões de m2 de Mata Atlântica346. Apesar disso, em 2015,
encontrava3se em viabilização.
Outro processo observado é o conflito das diretrizes de ocupação previstas nas legislações
urbanísticas e ambientais dos diferentes municípios do vetor. Considera3se como
parâmetro desejável características como o aumento de área permeável e preservação de
maiores parcelas de cobertura arbórea próximos a áreas com maior quantidade de
fragmentos florestais remanescentes.
O estabelecimento de maiores áreas mínimas de lotes é também utilizado como parâmetro
por exprimir um critério de menor impacto ambiental empregado pelas municipalidades.
Este, no entanto, não se traduz necessariamente em redução da pressão sobre as
dinâmicas naturais, pois deve ser também associado às atividades permitidas nesses lotes
e à preservação e articulação dos remanescentes florestais neles existentes.
Adotando3se esses parâmetros, foi elaborado um quadro comparativo dos mecanismos
legais mais restritivos, considerados pelos municípios como “zonas residenciais de baixa
densidade” (tabela 28).

345
346

Lei Municipal 186/2012

COSTA, Nataly. Embu aprova corredor industrial em cinturão verde. O Estado de São Paulo. 19.04.2012. Acessado em 08.02.2015. Disponível
em: http://saoOpaulo.estadao.com.br/noticias/geral,embuOaprovaOcorredorOindustrialOemOcinturaoOverdeOimpO,862737
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Zoneamento

Taxa
Permeabilidade

Gabarito (pav)

BARUERI

Setores de Uso
Predominantemente Residencial
de Baixa Densidade

2.500

0,4

0,3

0,2

2

COTIA

Zona de Preservação Ambiental

20.000

0,05

0,05

0,9

1

EMBU DAS ARTES

Zona de Especial Interesse
Ambiental

5.000

0,3

0,15

0,8

1

ITAPECERICA DA
SERRA

Empreendimentos Urbanos
Sustentáveis Residenciais de baixa
Densidade

20.000

0,15

0,15

0,8

2

ITAPEVI

Zona Ambiental de Proteção
Sustentável e Zona Ambiental de
Proteção Permanente

2.000

0,3

0,2

0,3

1

JANDIRA

Zona Predominantemente
Residencial

300

1

0,55

0,2

2

SANTANA DE
PARNAÍBA

Zona Residencial de Baixa
Densidade O 5

10.000

0,25

0,25

0,5

1

VARGEM GRANDE
PAULISTA

Zona de Proteção Ambiental 1

5.000

0,05

0,05

0,6

1

Lote mín (m²)

Município

Taxa Ocupação
máx

Coefic. Aproveit.
Máx

Tabela 28: Características de uso e ocupação das zonas residenciais de baixa densidade mais restritas dos municípios do
vetor oeste. Fonte: Planos Diretores, leis de uso e ocupação municipais e consulta às prefeituras

Por meio de sua análise, observa3se heterogeneidade no modo como o entorno das áreas
ambientalmente significativas é abordado pelas diferentes prefeituras, resultando em
descontinuidades nas características de restrições aplicadas pelos municípios.
Nessas áreas, os usos permitidos pelas municipalidades são bastante diversos. Embora em
sua maioria se resumam a atividades de menor impacto ambiental 3 tais como residencial
de baixa densidade, turístico e comércio/serviço de âmbito local – também são permitidas
em contextos específicos atividades que a princípio são consideradas de maior impacto
ambiental, tais como áreas industriais de grande porte e comércio/serviços de maior
escala, como no caso de Itapecerica da Serra.
Com relação às áreas mínimas de lotes, observam3se variações de 2.000m2 a 20.000m2. O
maior valor citado é adotado pelos municípios que possuem maiores quantidades de áreas
com características rurais no vetor (Cotia e Itapecerica), equivalendo ao módulo rural
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mínimo. De acordo com o Estatuto da Terra347, esse é o limiar máximo para ser o lote ser
considerado minifúndio. Ao analisar o processo de transição de áreas rurais para urbanas
no estado de São Paulo, Santoro observa que o estabelecimento de tal dimensão é
empregado como estratégia de algumas prefeituras para transformar imóveis rurais em
grandes propriedades urbanas, algo que se mostra pertinente ao vetor oeste:
A análise mostrou que há vários casos onde o regramento municipal aproxima3se de
medidas mínimas de um minifúndio para promover loteamentos urbanos cujos lotes
são grandes, passíveis de serem negociados para famílias de renda média e alta. É neste
limiar entre minifúndios agrícolas e grandes imóveis urbanos que reside a dificuldade
ou manobra que permite regrar o parcelamento do solo de forma a permitir um
determinado uso mais rentável que será o parcelamento com finalidades urbanas. Ela
também é fruto da pluriatividade rural, exacerbada em áreas de transição rural urbana
onde o rural não é produtivo, cujo uso, preço e atividades ficam contaminados pela
possibilidade de se tornarem urbanas.348

Trechos com características rurais no município de Itapevi. Fotos: Leonardo Loyolla, 2013. IMG490 / IMG494 [P]

Terreno com características rurais na Estrada Fernando Nobre, município de Cotia. DSCN5505 [p]

347
348

Lei federal 4504/1964
(SANTORO, 2012, p. 206)

309

Outro conflito de parâmetro de mecanismos legais existente no vetor pode ser
exemplificado pelas características de urbanização permitidas por Jandira, que
contrastam com as restrições urbanísticas/ambientais dos demais municípios do entorno
com características ambientais semelhantes. Tal fato ocorre em virtude da não existência
em sua legislação municipal de AROU específicas contemplando as áreas ambientalmente
frágeis na porção sul do município, cuja ocupação apresenta predomínio de loteamentos
fechados oriundos do eixo Raposo Tavares.
A título de comparação com os demais, foi inserido na tabela 28 o zoneamento mais
restritivo desse município. Nele, observam3se lotes mínimos de 300m2, coeficiente de
aproveitamento igual a 1 e taxa de ocupação igual a 0,55. Todos esses índices
urbanísticos mostram3se bastante superiores àqueles estabelecidos pelos municípios do
entorno, próximos a essa região de Jandira, tais como Cotia, no qual o zoneamento
menos restritivo próximo à divisa entre os dois é a Zona de Contenção à Expansão
Urbana 3, com lote mínimo de 500m2, coeficiente de aproveitamento máximo 0,6, e taxa
de ocupação de 0,3.
Em parte dos municípios de Cotia, Embu das Artes e Itapecerica da Serra, os parâmetros
mínimos para ocupação a serem adotados nas leis municipais são estabelecidos por uma
AROU estadual, a lei da APRM3G. Conforme apontado pelo documento “Atualização do
Plano

de

Desenvolvimento

e

Proteção

Ambiental

da

Bacia

Hidrográfica

do

Guarapiranga”, embora nesses três municípios se estabeleçam alguns poucos padrões de
ocupação ainda mais restritivos que aqueles previstos na legislação estadual (caso das
áreas mínimas de lotes em Itapecerica da Serra), existem diversos índices das legislações
municipais que não atendem às especificações da lei da APRM3G349.

4.3. Superfícies
Superfícies Protegidas
Nesta categoria encontram3se os espaços livres utilizados para finalidades recreativas ou
de preservação definidos pelos municípios ou governo estadual e áreas denominadas
como Unidades de Proteção Integral (Reserva Biológica Tamboré) ou Uso Sustentável
(RPPN Sítio Ryan) pelo SNUC.

349

Cf. GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Atualização do Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do
Guarapiranga. São Paulo: COBRAPE, 2006. pp. 30O49
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Devido às dificuldades enfrentadas pelas prefeituras e pelo estado em oferecer maior grau
de fiscalização e manutenção necessários a tais espaços livres, eles correspondem a
porcentagens inferiores de áreas do vetor, se comparados às extensões abrangidas por
AROUs (tabela 29).
Por outro lado, a efetividade dessas áreas na proteção de recursos naturais é maior, como
aponta Oliveira e Fonseca, ao afirmar que o seu melhor funcionamento ocorre por:
(...) geralmente contarem com alguma estrutura de administração e serem claramente
administradas por órgãos federais, estaduais ou municipais, possuindo maior
capacidade de impedir o desmatamento e os avanços da mancha urbana para o interior
de suas áreas.350

Os instrumentos utilizados para definição das superfícies protegidas variam bastante,
sendo utilizadas diferentes estratégias de acordo com o município analisado.
Superfícies protegidas do vetor oeste da RMSP. Montagem de Viviane
Ribeiro Viana sobre imagem Google Earth, 2014

350

(OLIVEIRA e FONSECA, 2005, p. 15)
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Tabela 29 – Áreas das superfícies protegidas do Vetor oeste em 2014. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana com
base nos planos diretores e leis de uso e ocupação municipais

Município

Barueri

Nome

Área (ha)

Parque Municipal Dom José

8,4

Parque da 3ª idade

9,9

Área do exército

55,6

Chácaras Val Paraíso

17,7

Parque Ecológico do Tietê Centro de Lazer llha do
Tamboré
Área do Parque Ecológico do Tietê
TOTAL
Parque da Lagoa de Carapicuíba
Parque dos Paturis
Carapicuíba Parque da Aldeia de Carapicuíba
Áreas previstas para implantação de parques lineares
na porção sul do município

35
12,9
139,54

22,44
31
58,97

Reserva Morro Grande

10.876,50

Parque das Nascentes

16,9

Parque Jequitibá

43,2

Parque Teresa Maia

2,5

Parque CEMUCAM

96,4

TOTAL

Embu

Itapecerica
da Serra

Itapevi

Jandira

11.035,40

APA Santa Tereza

42,9

Parque Várzea do Embu Mirim (Rodoanel)

160

APA Lagoa dos Príncipes

15,2

APA Prado Rangel

39,4

Parque Francisco Rizzo

21,7

Fonte dos Jesuítas

6,6

TOTAL

285,77

Parque Compensatório Rodoanel

181

Parque Ecológico Represinha

4,3

TOTAL

185,3

RPPN Sítio Ryan

19,47

TOTAL

19,47

Área de Lazer O Cidade da Família

8,14

Várzea Rio São João

27,44

Sítio Pedra Bonita / Pq Natural Municipal Portal
Ecológico

11,84

Pedreira do Mirante

0,61

TOTAL

48,02

Santana de Reserva Biológica Tamboré

2,2

16

128,41

Cotia

% da área total
do município

367,34

3,7

34,1

4,1

1,2

0,2

2,8
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Parnaíba

Reserva Gênesis

60

Reserva Burle Marx

130

Área Natural Tombada do Boturuna
Parque Lagoa do Bacuri

24,33

RPPN Voturuna I

66,55

RPPN Voturuna II

58,45

TOTAL
Vargem
Gde Pta

1.065,15

1.771,82

Parque Lagoa do Agreste

2,91

TOTAL

2,91

9,8

0,1

A maior extensão contínua de superfície protegida no vetor é a Reserva Florestal do
Morro Grande, que corresponde a quase 12% das áreas dos municípios do recorte, cerca
de 90% da área de superfícies protegidas do vetor e a um terço do município de Cotia, no
qual está inserida. A reserva foi criada pela Lei Estadual 1.949/1979 com objetivo de
preservar a nascente do Rio Cotia e o Reservatório Pedro Beicht e está sob
responsabilidade da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP).
Também é tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico (CONDEPHAAT).
Está inserida na Área de Proteção de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo e
é considerada “Área Core” da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São
Paulo, coordenada pelo Instituto Florestal da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de
São Paulo. Corresponde à categoria de proteção máxima em relação às áreas de
preservação estaduais. Além da declaração como reserva, em âmbito estadual a área
também está inserida no perímetro da APM e pertence à Zona de Proteção Ambiental do
município de Cotia.
O município de Santana de Parnaíba também abriga áreas significativas, dentre as quais
destacam3se a Área Natural Tombada do Boturuna, Reservas Particulares do Patrimônio
Natural (RPPNs) e reservas municipais.
Estas últimas foram estabelecidas por meio de contrapartidas legais resultantes da
implantação de loteamentos fechados e condomínios horizontais, dinâmica de
urbanização recorrente em diversos municípios do vetor, sobretudo em Barueri, Cotia e
Vargem Grande Paulista, além de Santana de Parnaíba. Tal expediente permitiu ampliar a
quantidade de áreas ambientalmente protegidas em âmbito municipal por meio do
processo de aprovação de loteamentos fechados de médio e alto padrão.
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São resultantes desse processo as reservas Burle Marx, Gênesis e Tamboré, cujas gestões
foram entregues aos respectivos empreendimentos que as geraram. Embora resultem de
obrigações legais, essas áreas são utilizadas pelos empreendedores como elemento
agregador de valor para seus empreendimentos, com recorrentes argumentações
referindo3se a uma bem3vinda proximidade e às relações visuais com essas reservas.

Reserva Tamboré. Fonte: Instituto Brookfield, 2014. Disponível em:.
http://www.institutobrookfield.org.br/programas/reservabiologica/img/mapadaregiao.jpg. Acesso em 26.02.2015

Processo de ocupação dos empreendimentos Gênesis I (amarelo) e II (rosa). Em azul, as áreas de regeneração das matas.
Fonte: Negreiros (2009, p.90)

Reserva Alphaville Burle Marx. Foto: Leonardo Loyolla, 2013
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Tais iniciativas são poucas e isoladas em relação ao conjunto do vetor, sendo que a
maioria dos demais empreendimentos para alta e média renda se nivelam pelos
parâmetros mínimos da legislação, sem protagonizar inovações. Campos exemplifica esse
processo ao afirmar que:
Em Alphaville3Tamboré, os valores ambientais são impostos de um modo tardio e
especialmente em situações periféricas, através de legislação pertinente e pela ação do
poder público e sociedade civil. Seus empreendimentos atendem minimamente a
legislação, sem dela procurar desenvolver novas formas de ocupação. Exceção são os
empreendimentos Gênesis e AlphaVille Burle Marx que invertem a lógica do mercado
ao preservar as estruturas naturais acima dos índices exigidos por lei, garantindo a
aprovação dos projetos, mas voltando3se para um público de alta renda que paga pela
valorização do terreno devido à baixa ocupação.351

Ainda a respeito do conglomerado, a autora complementa esse raciocínio afirmando que:
(...) os estoques de áreas livres públicas encontram3se primordialmente internos aos
limites dos loteamentos 3 fragmentados e praticamente privatizados. Estruturalmente
não foram projetados para integrações possíveis (...). As exceções são o Parque
Ecológico do Tietê e a Reserva Biológica de Tamboré, de difícil acesso.352

A Área Natural Tombada (ANT) Serra do Boturuna possui tombamento pelo CONDEPHAAT
devido ao seu valor paisagístico, ambiental, turístico e histórico. Além de Santana de
Parnaíba, abrange também os municípios de Araçariguama e Pirapora de Bom Jesus.
Segundo Leite, a área:
(...) constitui3se como um marco na paisagem regional, destacando3se como um padrão
morfológico diferenciado no Planalto Atlântico. Além disso, possui uma representação
significativa na história nacional, pois foi registrada como uma das primeiras áreas de
mineração de ouro de aluvião paulista, estimulando as bandeiras para desbravar o
sertão em busca de recursos minerais.353

Serra do Boturuna, município de Santana de Parnaíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

351

(CAMPOS, 2008, p. 421)
(2008, p. 423)
353
(LEITE, 2012, p. 63)
352
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Em 2013 a proteção da área é reforçada em Santana de Parnaíba por meio da criação do
Território de Preservação Ambiental do Voturuna e Manancial do Santo André354, pelo
qual veda3se a aprovação de quaisquer tipos de edificação em seu perímetro até que seja
revisada a Lei de Uso e Ocupação desse município.
Também em Santana de Parnaíba, o Parque Ecológico do Tietê Centro de Lazer llha do
Tamboré é uma área na qual incidem simultaneamente mecanismos de AROU – zona de
proteção ambiental municipal e APA estadual – e a função de superfície protegida, sendo
também utilizada para finalidades recreativas. A administração do local é realizada por
meio do Departamento de Águas e Energia Elétrica. Seu projeto data de 1979, sendo um
trecho de um parque linear que se estenderia até a nascente do Rio Tietê, no município de
Salesópolis. Do projeto original foram executadas apenas a parte mencionada e o Núcleo
Engenheiro Goulart, localizado na divisa entre os municípios de São Paulo e Guarulhos.
O programa de atividades do parque contempla campos de futebol, áreas para churrasco,
brinquedos e um extenso lago. A área possui acessibilidade restrita para pedestres, pois se
situa isolada entre o loteamento fechado Tamboré (que dá as costas para o parque) e o
Rio Tietê, não contando com passarelas que façam conexão com a margem oposta, na
qual se localizam bairros de menor renda, cuja população, a priori, apresenta maiores
demandas por espaços recreativos. Boa parte dos usuários é obrigada a utilizar3se do
automóvel para usufruir da área.

Parque Ecológico do Tietê Centro de Lazer llha do Tamboré. Foto: Leonardo Loyolla, 2013 / Núcleo de equipamentos
recreativos do Parque Ecológico do Tietê. Leonardo Loyolla, 2010

354

Lei 3.297/2013
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Outra superfície protegida sob responsabilidade do Governo do Estado é o Parque
Jequitibá.
Jequitibá Criada pelo Decreto Estadual 50.597/2006, a área encontra3se em processo de
implantação em 2015. É formado pela soma de duas de um total de cinco glebas
chamadas de Fazenda TIZO – abreviatura para Terrenos Institucionais da Zona Oeste –
adquiridas em 2001 pela Companhia Metropolitana de Desenvolvimento Urbano, sendo
que a pressão da sociedade civil contribuiu de forma significativa para sua viabilização.
O parque terá um total de 1,3 milhões de m2 e possui áreas em Osasco, Cotia (no qual
abrange 432 mil m2) e São Paulo, localizando3se próximo à divisa com os municípios de
Embu das Artes e Taboão da Serra e ao Rodoanel. A área possui significativos fragmentos
florestais e seu projeto, desenvolvido pelo escritório Patrícia Akinaga Arquitetura
Paisagística e Desenho Urbano S/C Ltda prevê em seu programa de atividades
equipamentos recreativos diversos, trilhas, mirantes, viveiro e edificações de apoio355.
Quando totalmente implantado, representará um raro e interessante exemplo de espaço
livre para recreação, contemplação, conservação e preservação de abrangência
metropolitana na RMSP.

355

Cf. São Paulo (Estado) Secretaria do Meio Ambiente. Plano diretor e diretrizes de projeto para o Parque Tizo.O O 3ª. ed., São Paulo : SMA,
2012. Disponível em: http://parquejequitiba.sp.gov.br/files/2012/03/planoOdiretorOparqueOtizoO2012.pdf. Acessado em 09.02.2015
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Implantação
e
perspectivas
ilustrativas
do
Parque
http://parquejequitiba.sp.gov.br/files/2012/03/planodiretorparquetizo2012.pdf.
Jequitibá1 [m] e 2/3 [p]

Jequitibá.
Acesso em

Disponível
26.02.2015

em:
Parque

Em Jandira, município com menor quantidade de espaços livres tanto em números
absolutos quanto em relação à área total de seu território, as superfícies protegidas
coincidem com as zonas de preservação ambiental presentes em seu Plano Diretor.
Embora o município seja o mais carente e com menores recursos para implantação e
manutenção de áreas ambientalmente protegidas356, duas das áreas decorrentes desse
zoneamento foram efetivamente implantadas: a Área de Lazer do Trabalhador e o Portal
Ecológico. Tal quantidade é significativa se for comparada a Itapevi, município vizinho
que possui maior quantidade de recursos financeiros e espaços livres ambientalmente
frágeis e, excluída a RPPN Sítio Ryan, não apresenta nenhuma superfície protegida
efetivamente implantada357. O Portal Ecológico é um parque com cerca de 110.000m2
inaugurado pela prefeitura de Jandira em 2009 e que preserva um dos poucos
remanescentes florestais em meio à mancha urbanizada compacta e precária do
município. Seu programa abrange equipamentos recreativos, um lago e trilhas de
caminhada na mata.

356
Cf. COELHO, Leonardo L; AMANCIO, Mayara Luísa Tebaldi. Análise comparativa das ações do Poder Público na qualificação de espaços livres
nos municípios de Barueri, Itapevi e Jandira. Revista Paisagem Ambiente: ensaios. n.31, 2013.
357

Ibid.
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Área de Lazer do Trabalhador, em Jandira. Foto: Leonardo Loyolla, 2014
Portal Ecológico, em Jandira. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Dentre as superfícies protegidas utilizadas para atividades recreativas, também se destaca
o Parque Dom José,
José localizado em área de Barueri contígua à Rodovia dos Romeiros (SP3
312), eixo viário que constitui importante conexão da Rodovia Castelo Branco com a
porção norte do município. O local conta com um extenso programa de atividades,
contemplando quadras esportivas, espaços para eventos culturais, lago, pista de
caminhada, brinquedos e diversas áreas de estar em um total de 95.000m2, que o tornam
o segundo maior parque do município.

Parque Dom José, município de Barueri. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Outra superfície protegida significativa é o Parque da Lagoa (Gabriel Chucre) em
Carapicuíba. O projeto é fruto de um Termo de Ajustamento de Conduta feito pelo
Ministério Público envolvendo o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Governo
do Estado, a CETESB, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, as prefeituras de
Carapicuíba e proprietários de parte do terreno. O parque foi construído no entorno de
uma lagoa existente em um antigo meandro do Rio Tietê que foi usado para extração de
areia na década de 1970 que se transformou em lixão até 2001, época na qual foi feita a
primeira proposta para o local. O projeto implantado data de 2005 e foi implantado em
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2012, tendo sido realizado por equipe multidisciplinar. O projeto paisagístico, com área
total de 135mil m2, foi feito pelo escritório Barbieri+Gorski e envolveu o aterro da lagoa
até conferir ao lago existente 3m de profundidade. Foram implantados diversos
equipamentos recreativos com potencial significativo de uso pelo entorno, que abrange
uma estação de trem, um terminal de ônibus, escolas públicas e uma unidade do Sesi.

Parque da Lagoa de Carapicuíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2013. DSCN9900

[M]

Cotia possui duas superfícies protegidas mais relevantes voltadas à recreação, convívio e
conservação. O Parque Teresa Maia,
Maia com 24,5mil m2, é localizado no entorno do
empreendimento Granja Viana. Foi implantado em 2008 em uma área de manancial que
se encontrava em processo de degradação. Seu programa abrange um pequeno lago e
alguns equipamentos recreativos, sendo vários deles implantados em parceria com a
iniciativa privada, principalmente por ações de empresas e de associações de moradores
dos loteamentos do entorno. A área também contribui para a proteção das nascentes dos
córregos adjacentes que abastecem o lago.
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Parque Teresa Maia. Fotos: Leonardo Loyolla, 2013 e 2014

O Parque Centro Municipal de Campismo (CEMUCAM) foi criado em 1968 pela prefeitura
de São Paulo no município de Cotia. Tal peculiaridade no sistema de gestão se deve ao
fato da área ser fruto de uma permuta com o Governo do Estado. O local possui uma área
total de 500 mil m² e foi criado originalmente com o intuito de divulgar atividades de
campismo e atender escoteiros. Possui significativa cobertura arbórea, um grande viveiro
e alguns núcleos com equipamentos recreativos. Em 2013 a área foi pleiteada pela
prefeitura de Cotia, que no mesmo ano acabou desistindo do processo em função da
polêmica relacionada à falta de recursos suficientes para manter sua infraestrutura,
sobretudo a parte do viveiro de plantas358.

Parque CEMUCAM. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

358
“Cemucam vai Continuar em São Paulo. Site da Granja. Disponível em: http://granjaviana.com.br/noticias.asp?cn=1&noticias=2602. Acesso
em 26.02.2015
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O Parque Linear Lagoa do Agreste é, até 2015, a única superfície protegida voltada para
recreação e convívio no município de Vargem Grande Paulista. Inaugurado pela
prefeitura em 2013 e executado com recursos provenientes em parte da captação junto ao
Governo Federal, o espaço de 25 mil m² foi implantado não só no entorno da lagoa, mas
ao longo de um pequeno córrego local. Seu programa abrange atividades recreativas e de
convívio e atende a um entorno composto por bairros de baixa renda e maior
precariedade.

Parque Linear Lagoa do Agreste. Fotos: Leonardo Loyolla, 2014

As demais superfícies protegidas não definidas por perímetros específicos pelo estado ou
municípios 3 tais como maciços de cobertura arbórea, corpos d’água e suas respectivas
matas ciliares 3 estão sujeitos ao Código Florestal359 e à Lei da Mata Atlântica360, que
estabelecem atribuições mais genéricas e não possuem delimitação espacial específica
(TARDIN, 2008, p.170). Além disso, muitas dessas áreas estão inseridas em zoneamentos
considerados como superfícies edificáveis pelas prefeituras e sua preservação fica sujeita
à análise caso a caso dos órgãos de aprovação de âmbito estadual. A falta de efetividade
na aplicação desses mecanismos faz com que corpos d’água do vetor sejam objetos de
ações de ocupação de suas bordas pelo próprio Poder Público. Tal situação é
exemplificada pelo tamponamento de trechos consideráveis do Rio Barueri Mirim361 para
construção de avenida e estacionamento no empreendimento Bethaville, município de
Barueri.

359

Lei Federal 12.651/2012

360

Lei Federal 11.428/2006

361

COELHO, op. cit., 18O20
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Boulevard Arnaldo Rodrigues Bittencourt, visto a partir do estacionamento do Ginásio Esportivo do município de Barueri. A
construção da área foi viabilizada por meio do tamponamento de trecho significativo do Rio Barueri Mirim. Foto: Leonardo
Loyolla, 2013 [p]

4.4. INTERPRETAÇÕES
Algumas constatações estabelecidas a partir desta análise permitem sintetizar o
entendimento das relações entre a urbanização dispersa e fragmentada e os mecanismos
de legislação incidentes no vetor oeste da RMSP. São elas:
•

Existe um estoque expressivo de áreas ambientalmente frágeis no vetor que ainda
são passíveis de serem preservadas e melhor articuladas com as áreas urbanizadas
existentes, algo evidenciado pela existência de mecanismos legais abrangendo
aproximadamente a metade da área correspondente à soma dos municípios
estudados.

•

As AROU não estão contribuindo suficientemente para refrear a urbanização em
áreas ambientalmente frágeis no vetor. A delimitação de superfícies protegidas
mostra3se mais efetiva nesse sentido, embora abranja área bem inferior àquelas
consideradas em macrozoneamentos.

•

A existência de grande heterogeneidade nos mecanismos legais estabelecidos por
diferentes municípios para áreas com características semelhantes, o que resulta em
indesejáveis desigualdades. As iniciativas ainda preliminares de estabelecimento
de parcerias entre os municípios por meio de consórcios podem contribuir para
melhoras nesse aspecto.

•

A maioria dos mecanismos legais incidentes no vetor não permite estabelecer
conexões entre as áreas ambientalmente frágeis existentes de modo consistente.
Essas faltas de articulações entre as significativas áreas remanescentes
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representam a maior ameaça de degradação ambiental para o vetor, pois
contribuem, por exemplo, para o processo de fragmentação e desaparecimento das
manchas de cobertura arbórea existentes. A análise comparativa realizada
evidenciou que os municípios de Embu das Artes, Santana de Parnaíba e Itapevi
possuem os mecanismos legais ambientais mais detalhados dentre as prefeituras
do vetor, embora sua aplicação, até 2015, ocorra de forma incipiente.
•

Não existem, em geral, ações de apropriação efetiva sobre as diferentes áreas de
conservação e preservação legalmente estabelecidas no vetor. Tal fato leva a um
estado de desproteção real das áreas, que parecem não terem maior significado
para os municípios e seus habitantes. Isso se deve, em boa parte, à falta de
condições técnicas, administrativas e financeiras da maioria das administrações
municipais, ao desinteresse da população e à falta de ações significativas de maior
porte pelo governo do estado.

5. DINÂMICAS NATURAIS E URBANAS: INTERB
INTERBRELAÇÕES POSSÍVEIS
É bastante disseminada a ideia de que o processo de urbanização dispersa e fragmentada
é necessariamente prejudicial ao meio ambiente, pois não só contribui para a redução das
áreas de cobertura vegetal contínua que dão suporte à fauna, como também promove o
aumento da quantidade de deslocamentos das populações (e, consequentemente, da
poluição por eles gerada) além de gerar frequentes necessidades de ampliação da rede de
infraestrutura urbana362.
Mesmo que alguns espaços livres resultantes da ocupação dispersa e fragmentada sejam
incorporados pela conurbação com a cidade compacta, vários deles permanecerão sem
destinação específica por tempo indeterminado363. Tal perspectiva se mostra ainda mais
plausível se forem consideradas as sucessivas quedas na taxa de crescimento das cidades
brasileiras e de suas populações, observadas a partir dos anos 2000.
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GONÇALVES, Alice Rauber. Indicadores de dispersão urbana. Dissertação de mestrado. Porto Alegre: UFRGS, 2011
(CAMPOS, 2008)
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Embora não seja desejável do modo que tem ocorrido, esse processo de urbanização tem
se mostrado uma realidade de difícil contenção em várias partes do mundo, tendo já
gerado como resultado consideráveis extensões territoriais que precisam ser repensadas.
Tal fato reforça a importância do entendimento do papel que os espaços livres gerados
por esse processo desempenham e os potenciais que possuem diante da consolidação
dessas novas formas de urbanização.
Consideramos que a existência da urbanização com dispersão e fragmentação gerou uma
oportunidade de conservação ambiental e de qualidade urbana. Tal processo traz à tona a
chance ímpar de estruturar uma interface menos agressiva entre as dinâmicas naturais e
a urbanização, de modo diferente do que ocorreu em boa parte da malha urbanizada
compacta e contínua da RMSP.
Como vimos anteriormente, o vetor oeste da RMSP é uma área que apresenta em grande
parte de suas superfícies um potencial sistema de conservação e preservação de alta
qualidade, apesar de informal. Com base na caracterização dos padrões de urbanização
dispersa e nas dinâmicas ecológicas apresentadas nas partes anteriores, afirma3se a
possibilidade de manter relações menos conflitantes e com certo grau de estabilidade
entre seus principais atributos ambientais e áreas urbanizadas.
No vetor existem, em 2015, poucas restrições físicas à sua ocupação, observando3se mais
intensamente um processo ambíguo no qual suas áreas ambientalmente significativas
foram fragilizadas devido às reduções sucessivas dos tamanhos das suas manchas de
cobertura arbórea e à falta de articulação entre estas. Ao mesmo tempo, a urbanização
fragmentada e dispersa auxiliou na conservação de vários desses espaços.
Tendo em vista a ambiguidade desse processo, considera–se que os espaços livres gerados
pela dispersão e a fragmentação podem representar pontos de partida para um padrão de
ocupação urbana mais adequado, desde que:
•

Os espaços livres ambientalmente significativos nos interstícios das ocupações
urbanas sejam mantidos por meio de ações de qualificação e gestão tanto por
parte do poder público quanto pela iniciativa privada;
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•

As conexões entre as áreas urbanas e os recursos naturais sejam estabelecidas com
base tanto em critérios normativos quanto de planejamento e projeto, utilizando
como referência os princípios da ecologia da paisagem. Tais ações devem ser
pautadas na inversão do processo de estruturação urbana, partindo também das
estruturas naturais, de modo a evitar futuras crises ambientais e permitir a
conservação de recursos naturais e o convívio por parte da população364;

•

A densidade populacional das áreas urbanizadas novas e existentes aumente, com
base em estudos do impacto ambiental a elas correspondentes e com um
respectivo desenvolvimento adequado da infraestrutura, de modo a minimizar
tanto as novas expansões quanto a necessidade de deslocamentos das populações
nelas residentes.

Baseado nos referenciais teóricos anteriormente elencados, pressupõe3se que seja
necessária no vetor a aplicação de critérios de ecologia da paisagem que norteiem o
desenho da ocupação urbana por meio da criação de sistemas de espaços livres que
contemplem a conservação, preservação e recreação, associados a uma visão de
urbanidade.

5.1. Possibilidades e iniciativas
iniciativas existentes no Vetor
Como foi mostrado por meio das premissas de projeto explanadas nos pressupostos de
trabalho, vários mecanismos podem contribuir para melhorias nas interações dos recursos
ambientais significativos e áreas urbanizadas.
Serão feitas agora conexões entre esses instrumentos e as ações passíveis de aplicação ou
já existentes no vetor, mesmo que de modo ainda embrionário, com o objetivo de
exemplificar a viabilidade de estruturação de um sistema de espaços livres para
conservação, preservação, recreação e convívio no recorte deste estudo.

364

(CAMPOS, 2008, p. 441)
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5.1.1. Aplicação dos conceitos da ecologia da paisagem nas ações de qualificação dos espaços
livres
livres do vetor
Um estudo desenvolvido por Forman & Collinge365 demonstra que, comparado com um
padrão aleatório de retirada da vegetação, o emprego do planejamento localizado de
ocupação urbana e conjugado às áreas ambientalmente frágeis pode aumentar em cinco
vezes o nível de proteção desses locais. O procedimento por eles sugerido consiste na
identificação das primeiras remoções de cobertura arbórea a serem realizadas e dos
últimos exemplares a manter em um determinado recorte espacial, por meio da
classificação do que é mais ou menos ecologicamente importante.
Os autores estabelecem 3 padrões significativos a serem identificados:
•

Padrões indispensáveis – aqueles para os quais não existe alternativa em relação
aos benefícios ecológicos que fornecem para o entorno e não devem ser
removidos;

•

Agregados com padrões discrepantes – é um arranjo de diferentes usos do solo
ajustados localmente. O padrão agrega usos do solo e ainda mantém pequenos
caminhos naturais ao longo das áreas urbanizadas;

•

Pontos estratégicos – locais nos quais a importância ecológica é excepcional e de
longo prazo / alcance.

Como exemplo, os últimos remanescentes a manter poderiam ser áreas ao longo dos
maiores cursos d’água e maiores fragmentos e algumas porções de áreas naturais de
menor porte, de modo a formar corredores e trampolins ecológicos.

365

FORMAN, R. T. T.; COLLINGE, S. K. Nature conserved in changing landscapes with and without spatial planning. Landscape and Urban
Planning, Philadelphia, n. 37, p. 129O135, 1997.
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Sequência de desmatamento menos prejudicial às dinâmicas naturais. Fonte: Forman et Collinge, 1997

De acordo com os autores, a principal vantagem da adoção desse método é a
possibilidade de sua realização de modo relativamente simples e para uma grande
diversidade de situações, sem precisar de levantamentos tão detalhados e rigorosos
quanto outras soluções do gênero. Seria uma solução particularmente útil para locais nos
quais as pesquisas ecológicas são escassas. Além disso, segundo eles, a remoção de áreas
ecologicamente menos significativas permite evitar a remoção das mais importantes e dos
fragmentos de médio porte.
Sendo assim, mostra3se muito importante que se estabeleçam critérios mais específicos da
sequência de remoção (quando necessária) e da articulação dos remanescentes de
cobertura arbórea existentes no vetor, de acordo com os critérios da ecologia da
paisagem. Tal ação pode ocorrer por meio da definição de corredores, matrizes e manchas
como unidades de projeto/legislativas/de urbanização e pelo estabelecimento de planos e
diretrizes baseados nesses princípios.
Para tal, essas áreas deverão deixar de ser consideradas como potenciais para novas
urbanizações, o que envolve mudanças no paradigma empregado. O aumento da pressão
por cumprimento das legislações ambientais observado a partir do início do século XXI
representa avanços nesse sentido e respalda essa abordagem. Além disso, como apontado
anteriormente,

na

legislação

urbanística3ambiental

de

alguns

municípios

são

apresentados mecanismos com maior detalhamento, abrindo precedentes para abordagens
mais sofisticadas.
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De acordo com os princípios de ecologia urbana apresentados por Forman (2014), a
Reserva Florestal do Morro Grande pode ser entendida como matriz fornecedora de
biodiversidade para o vetor oeste. Para reforçar esse papel, é necessário que se estabeleça
a articulação dessa área com as diversas manchas significativas de cobertura arbórea
existentes no vetor. Até 2015, estas encontravam3se em constante processo de
encolhimento e desaparecimento.
5.1.2. Certificações ambientais para empreendimentos urbanos
Considera3se que a aplicação dos critérios das certificações para implantação de bairros,
ao contrário daqueles estabelecidos para edifícios, pode ter efeitos de maior escala para as
cidades.
Um problema observado nas duas certificações analisadas neste trabalho (LEED3ND e
AQUA) é a não abordagem da questão da desarticulação dos espaços livres remanescentes
e a baixa quantidade deixada para a preservação.
Apesar disso, a incorporação das diversas variáveis previstas nas certificações ambientais
poderia contribuir para o enriquecimento da qualidade dos projetos de urbanização do
vetor. A adesão de empreendimentos urbanos a certificações, embora em estágio
preliminar em 2015, mostra potencial interessante, sobretudo para empreendimentos para
alta renda, cujos clientes podem se dispor a pagar os maiores custos que a adaptação aos
critérios das certificações acarretam.
Embora constitua uma tendência promissora, a adesão a esses critérios para
empreendimentos voltados a menores rendas (de modo a constituir uma quantidade que
de fato traga resultados significativos) dificilmente ocorrerá de modo expressivo a curto
prazo. Além disso, dado o reduzido estoque de terrenos disponíveis para novos
empreendimentos urbanos na RMSP, a abrangência dos empreendimentos nos quais se
adotem essas variáveis não seria significativa. Por outro lado, justamente essa escassez de
novos terrenos para ocupação pode aumentar o poder de barganha dos órgãos públicos,
com vista em aumentar o nível de exigência no processo de aprovação.
Para não transformar esse acréscimo de variáveis em mais uma exigência de difícil
cumprimento, essa incorporação poderia ocorrer por meio de incentivos do poder público
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aos empreendedores que considerassem tais critérios ou apresentassem certificações
correspondentes aos empreendimentos, tendo como contrapartida descontos tributários,
ou até mesmo, dependendo do contexto no qual está inserido, a permissão de maior
potencial construtivo, de modo a adensar o próprio empreendimento, por exemplo.
5.1.3.

O papel do poder público

Como visto no capítulo anterior, existem diversos problemas relacionados à forma de
atuação do poder público no vetor oeste com relação ao estabelecimento de interfaces
menos conflitantes entre dinâmicas naturais e o processo de urbanização fragmentada e
dispersa.
O poder público desempenha um papel fundamental na estruturação dos sistemas de
espaços livres que, segundo Campos, deveria ocorrer por meio de um plano articulado,
baseado na estruturação inicial por um sistema de parques e vias. Ao comparar o
empreendimento Alphaville3Tamboré com a Barra da Tijuca, a autora aponta a
necessidade de antecipação do Estado na viabilização de medidas estruturadoras para
projetos de urbanização da iniciativa privada, como ocorreu no caso do empreendimento
carioca:
(...) quando é o Estado que se antecipa às ações como na criação de parques ou
execução de vias principais, estes de fato acontecem. Quando a ação fica a cargo do
empreendedor privado, não há garantia de sua execução, como por exemplo a
construção de vias e parques – executada apenas em alguns trechos junto aos
empreendimentos.366

Complementando esse raciocínio, Campos afirma que as ações do poder público precisam
estar pautadas não só no estabelecimento de índices urbanísticos genéricos, mas
principalmente em ações projetuais, tais como o estabelecimento de planos e diretrizes
específicos:
O urbanismo deve ser reinterpretado, e os planos de manejo ambientais regionais
deveriam se antecipar aos empreendimentos imobiliários servindo de articuladores
urbanos. Não basta que a legislação federal, ao delegar aos municípios a determinação
sobre a ocupação de seu território, estabeleça apenas índices ou porcentagens gerais.
Estes devem estar associados a princípios e diretrizes.367
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(CAMPOS, 2008, p. 441)
(CAMPOS, 2008, p. 442)
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A aplicação de uma hierarquização mais definida com relação à produção e gestão dos
espaços livres também pode contribuir para a estruturação desse sistema, por meio da
articulação entre as esferas estadual e municipal. Como mencionado anteriormente,
parques de maior porte e custo de manutenção poderiam ficar ao encargo do Governo do
Estado, enquanto parques de menor porte podem ser assumidos pela municipalidade.
Tal processo já ocorre na área, porém de forma pontual. É o caso dos parques Lagoa do
Agreste em Vargem Grande Paulista e Portal Ecológico em Jandira. Esses são exemplos
de espaços livres recreativos/ de conservação ambiental viabilizados por municípios que,
mesmo com receitas menores que muitos vizinhos, conseguiram direcionar investimento
nesse tipo de projeto.
Com relação aos parques de maior porte geridos pela esfera estadual, tem3se no vetor o
Parque Ecológico do Tietê Centro de Lazer llha do Tamboré, o Parque Gabriel Chucre
(Lagoa de Carapicuíba) e o Parque Jequitibá. Contrariamente a essa lógica, os parques
resultantes da implantação do trecho oeste do Rodoanel foram repassados aos municípios
de Embu das Artes e Itapecerica da Serra pelo Departamento de Estradas de Rodagem S/A
(Dersa), pertencente ao governo do estado. Como mencionado anteriormente, tal situação
provocou evidentes problemas, sendo que até o ano de 2015, a implantação desses
parques pelos municípios não tinha sido realizada, sobretudo devido à falta de recursos
para sua gestão e manutenção.
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Área prevista para implantação de parque público no Rodoanel Mario Covas, em Itapecerica da Serra. Foto: Leonardo
Loyolla, 2012

Outra questão importante a ser considerada refere3se à necessidade de uma gestão
metropolitana dos impactos gerados pela dispersão e fragmentação urbana. Ao analisar
os conflitos da ocupação do solo na macrometrópole paulista, Schutzer aponta que a
dispersão gera externalidades negativas para municípios vizinhos com baixa capacidade
financeira e administrativa368. Tal situação pode ser exemplificada no vetor pelos
impactos ambientais resultantes das ocupações por loteamentos fechados ao sul do
município de Jandira e que são decorrentes de dinâmicas provenientes de outros
municípios do eixo da Rodovia Raposo Tavares. A articulação dos municípios em torno
de problemas compartilhados constitui uma ação importante no sentido de tornar mais
eficiente a gestão e manutenção dos seus espaços livres significativos.
Como visto anteriormente, a existência de dois consórcios municipais no vetor
exemplifica a possibilidade de ação conjunta das prefeituras em torno de problemas
comuns a todas elas, embora exemplos palpáveis de suas atuações ainda fossem raros, ao
menos até o ano de 2015.
As ações possíveis também podem envolver o reforço de diretrizes existentes atualmente
na região, mas que não têm funcionado de modo efetivo. Dentre estas, destaca3se a
aplicação de buffer zones, nas quais existam restrições no uso do solo das áreas
urbanizadas do entorno dos recursos ambientais, de modo a promover menor impacto a
estas. Cotia, por exemplo, apresenta zoneamentos de baixa densidade próximos às áreas
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(SCHUTZER, 2012, p. 112)
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ambientalmente mais frágeis, como a RFMG. A distribuição dessas zonas, no entanto,
ocorre de forma desarticulada do ponto de vista ambiental, não considerando a
articulação dos remanescentes florestais.
Além disso, mostra3se importante o aumento da extensão protegida por parques e
reservas com restrições totais à ocupação nas áreas com os recursos naturais mais frágeis
e significativos, pois tais mecanismos têm atuado de modo mais efetivo na proteção dos
recursos ambientais da RMSP, comparativamente ao estabelecimento de zoneamentos
com restrição de uso do solo369.
5.1.4. Possíveis papéis da iniciativa privada
A iniciativa privada pode cumprir um papel relevante na preservação/conservação de
áreas ambientalmente significativas do vetor, desonerando em parte o poder público com
relação a essa responsabilidade.
5.1.4.1.

Compensação Ambiental

A compensação ambiental representa uma possibilidade de atuação da iniciativa privada
com exemplo de aplicação no vetor. No ano de 2006, os empreendedores dos residenciais
Tamboré destinaram, por meio de uma compensação ambiental, uma área de mata com
cerca de 3,7 milhões de m2 à prefeitura de Santana de Parnaíba, que a tornou uma
Reserva Biológica. A manutenção da área foi direcionada por meio de convênio com o
município ao Instituto Brookfield, organização sem fins lucrativos relacionada ao
empreendedor. Tal caso representa uma possibilidade de atuação da iniciativa privada na
qual esta passa a ser responsável pela gestão e manutenção de um espaço livre tornado
de propriedade pública. Apesar disso, sua acessibilidade é restrita como um todo, sob a
justificativa da necessidade de preservação ambiental do local.
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OLIVEIRA, M. A. D.; FONSECA, H. P. D. Expansão urbana e desmatamento nas áreas protegidas por legislação ambiental na Região
Metropolitana de São Paulo. Seminário "população e meio ambiente: metodologias de abordagem". Campinas: [s.n.]. 2005. p. 1O25.
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5.1.4.2.

Incorporação de áreas ambientalmente frágeis

O processo lento, mas consolidado, de incorporação e cumprimento das exigências da
legislação ambiental pela iniciativa privada nos empreendimentos urbanísticos, sobretudo
no estado de São Paulo, pode evidenciar uma possibilidade mais próxima de incorporar a
gestão e manutenção de áreas ambientalmente significativas ao escopo dos mesmos.
Em alguns empreendimentos do vetor, essas exigências já foram apropriadas como
argumento para venda, implícitas no conceito de “morar próximo à natureza”.
O Projeto Gênesis, no município de Santana de Parnaíba, constitui um dos exemplos
pioneiros e significativos da incorporação de diretrizes de conservação e preservação
como forma de agregar valor e visibilidade a um empreendimento voltado para alto
poder aquisitivo no vetor oeste da RMSP, embora diversos aspectos nele adotados sejam
passíveis de questionamentos.
Composto

pelos

residenciais

Gênesis

I e II

e produzidos

pela

Y. Takaoka

Empreendimentos S.A. (empresa do mesmo proprietário responsável pela criação do
conglomerado Alphaville3Tamboré), a primeira fase do empreendimento foi lançada em
2002 e inaugurada em 2004. Composto por 466 lotes residenciais, a primeira fase teve
apenas 14,7% da área total do empreendimento destinada aos lotes. A segunda fase foi
lançada em 2003 e inaugurada em 2006, sendo composta por 598 lotes que ocupam
16,9% do total do empreendimento. A maior parte do restante foi direcionada à
conservação e preservação das matas existentes no terreno e seu entorno.

Alphaville Burle Marx. Foto: Leonardo Loyolla, 2013
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Segundo Negreiros, as principais ações de cunho ambiental adotadas pelo empreendedor
foram a realização de um projeto de reflorestamento de áreas degradadas, fomento a
programas comunitários de educação ambiental e revitalização e recomposição da fauna
e flora do local370.
Um dos principais argumentos de venda utilizados pelo empreendedor foi o fato de os
residenciais possuírem a maior proporção de “áreas verdes” por lote da região, visto que
50% das áreas totais do empreendimento (cerca de 1,7 milhões de m2) foi doada para a
Associação Vuturussu, uma entidade sem fins lucrativos composta pelos moradores do
empreendimento e que se tornou responsável pela preservação dos recursos naturais
existentes nesses locais. Os motes e estratégias projetuais empregadas foram bem3
sucedidos do ponto de vista comercial, visto que o empreendimento Gênesis I apresentou
significativas valorizações após sua entrega371.
A implantação das áreas loteáveis foi feita prioritariamente nas porções do terreno
correspondentes a antigas pastagens, preservando a quase totalidade das matas existentes
na gleba original. De acordo com os empreendedores, foram realizadas ações sociais para
a viabilização do projeto, sendo mencionado que sua implantação gerou cerca de 700
empregos durante dois anos para cada um dos empreendimentos, o que representava
cerca de 10% a mais que um empreendimento urbano convencional na época372. Foi
também criada uma associação de moradores no residencial I, que busca cumprir critérios
de preservação dos recursos naturais pertencentes ao terreno do empreendimento.
Iniciativas

semelhantes

a

esses

loteamentos

também

foram

empregadas

nos

empreendimentos Alphaville Burle Marx e Granja Viana, que destinaram para áreas
“verdes”373 cerca de 65% e 51% dos totais dos empreendimentos, respectivamente.
Segundo Campos, o Alphaville Burle Marx exemplifica o quanto alterações na legislação
ambiental e a pressão de setores da sociedade civil podem influenciar no projeto
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(NEGREIROS, 2009, p. 88)
(CAMPOS, 2008, p. 432)
(NEGREIROS, 2009, p. 88)

Denominação utilizada pelo empreendedor para abranger conjuntamente os espaços livres destinados a preservação, conservação, lazer e
convívio
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urbanístico, pois tais fatores contribuíram para reduzir os impactos que seriam gerados
originalmente pelo empreendimento374. Dentre eles, destacam3se uma redução de 76% na
população prevista e cerca de 21% na área prevista originalmente para ser ocupada.
Nesse caso, ocorreu uma substancial redução da densidade populacional associada a uma
significativa redução da densidade construtiva, trazendo benefícios ambientais em função
da diminuição de áreas de mata nativa a serem desmatadas.
Em ambos, foram incorporadas aos loteamentos massas significativas de cobertura
arbórea como forma de cumprir obrigações legais ao mesmo tempo em que buscaram
agregar valor e utilizar esse recurso como ação de marketing.
Tabela 30 – Loteamentos sustentáveis do vetor oeste. Elaborado pelo autor a partir de informações técnicas disponíveis nos
websites dos empreendimentos, 2015
Quantidade
Total áreas verdes
de lotes
Área total
Área loteada
(preservação /
Porcentagem Porcentagem
Empreendimento
Município residenciais
(m2)
(m2)
conservação/lazer) (m2)
loteada
áreas verdes
Alphaville Granja
Viana
Carapicuíba
304
674.939
198.061
346.546
29,3
51,3
Alphaville Burle
Santana de
Marx
Parnaíba
505
1.305.000
454.220
845.780
34,9
65,1
Santana de
Gênesis I e II
Parnaíba
1064
3.500.000
555.000
2.569.000
15,9
73,4

Outro exemplo pertinente é a Lagoa da Área do Russo, que integra o Parque Ecológico do
Tietê Centro de Lazer Ilha do Tamboré. A área vem sendo recuperada desde 2002 com
recursos de um empreendimento privado do entorno, o Alphaville Residencial 2, que em
troca utiliza o local como área de lazer privativo ao lado de uma área de lazer doada pela
empresa Albuquerque Takaoka e na qual foi construída uma quadra esportiva. A parceria
com o Governo do Estado promove a recuperação da área degradada por meio do
replantio de árvores e despoluição de águas375. No local são permitidas apenas visitas
monitoradas.
Embora representem precedentes para uma incorporação de variáveis ambientais por
vezes acima do exigido pela legislação ou adoção de áreas ambientalmente frágeis, todos
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De acordo com a autora, o projeto inicial realizado no início da década de 1990 previa a implantação de 522 lotes residenciais unifamiliares
e 53 lotes para edifícios de apartamento, além de lotes para comércio, escritórios, pequenas indústrias e oficinas. A área total tinha cerca de
1,66 milhão de metros quadrados e a população residente estimada era de 17.600 habitantes, além da população flutuante. (CAMPOS, 2008, p.
435). ConsiderandoOse 5 habitantes por unidade nos lotes efetivamente implantados do empreendimento, a população total é de cerca de 2500
pessoas, o que representa aproximadamente 14% do originalmente previsto.
375

(CAMPOS, 2008, p. 168)
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os exemplos anteriores (nos quais se inclui a Reserva Biológica Tamboré) possuem em
comum o fato de serem voltados para faixas de alta renda.
Mostra3se um desafio tornar os procedimentos adotados nesses casos algo presente em
loteamentos voltados para menores padrões de renda, devido aos maiores custos
envolvidos na execução e posterior manutenção e gestão das áreas ambientalmente
frágeis, que não costumam ser viáveis nesses casos. Nesse sentido, Campos considera que:
Estes três projetos [Gênesis I e II e Alphaville Burle Marx] têm em comum a busca
conciliatória dos parâmetros de preservação e conservação ambiental com a viabilidade
econômica dos empreendimentos. O rigor técnico implicou em maiores custos de
implantação, além de gastos permanentes com o monitoramento ambiental da região,
inclusive com a manutenção das reservas florestais privativas por parte dos moradores.
Desta forma, destinam3se a um mercado consumidor de maior poder aquisitivo. A não
reprodutibilidade dos parâmetros implantados para a sociedade como um todo é fator a
ser considerado. No extremo oposto, faltam projetos para áreas de baixa renda onde a
qualidade ambiental seja definidora de partidos projetuais e das ações de
implantação376.

Com relação a esse problema, uma alternativa seria o fomento pelo poder público da
incorporação de variáveis de preservação e conservação ambiental nos empreendimentos
para menores faixas de renda por meio de contrapartidas, empregando a lógica de
premiar ações positivas ao invés de penalizar com ações de comando e controle, como
usualmente se observa nos instrumentos legais de cunho ambiental vigentes no país.
Outra questão importante diz respeito ao uso das massas de vegetação como mais uma
estratégia de isolamento desses empreendimentos, somando3se aos usuais muros e
cercamentos frequentemente empregados.
A esse respeito, Campos pondera que:
(...) o próprio partido que reproduz modelos consolidados desconsidera a massa arbórea
ao redor, que é tratada como pano de fundo, inclusive isolada pelo cercamento que
acompanha a estrutura viária. Apesar dos esforços de integração como trilhas na mata,
o efeito final da área urbanizada não difere substancialmente dos outros loteamentos
residenciais implantados anteriormente na região. A mata servirá para enfatizar o
isolamento do loteamento377.

Criam3se, desse modo, várias áreas que não possuem nenhum tipo de acessibilidade,
inclusive para os próprios moradores dos loteamentos das quais fazem parte. Além disso,
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tal isolamento acaba por reforçar também a desarticulação dos fragmentos de cobertura
arbórea preservados, como ressalta a autora ao afirmar que:
Sem um plano de manejo para a região como um todo, até mesmo os resultados das
iniciativas implantadas em termos de proteção da vegetação e recursos hídricos podem
se tornar inócuas se os outros empreendimentos ao redor não trabalharem dentro da
mesma linha de ação378

Entende3se, portanto, que o simples cumprimento das legislações ambientais, mesmo que
estas sejam sofisticadas e contribuam para a preservação/conservação dos remanescentes
florestais, consolidará o problema de sua fragmentação, caso não sejam estabelecidos
planos que abordem e articulem conjuntamente todos os empreendimentos.
Esse isolamento e desarticulação estabelecidos nas relações externas das áreas
preservadas se repete nas interfaces estabelecidas com os moradores, observando3se que
em todos os empreendimentos analisados “a natureza em seu estado bruto está
distanciada, e a natureza próxima é trabalhada em jardins que não remetem à vegetação
e ao sítio originais.”379.
Apesar da conscientização a respeito das questões ambientais ter se tornado pauta
corrente em diversos lugares do mundo no início do século XXI, a incorporação da
natureza em estado bruto como valor a ser apreciado em contato próximo aos moradores
não ocorre nos empreendimentos do vetor. A esse respeito, ao estudar essa questão na
RMSP, Schutzer (2012) considera que:
(...) o contato que se estabelece com o campo e com a natureza é apenas visual, pois o
que caracterizaria uma vivência com o verde e com a natureza se encontra fora dos
domínios do loteamento. Na parte interna, a relação com os processos naturais se dá
igualmente como ocorre na cidade compacta.380

Complementando, o autor afirma que:
(..) embora a presença de pequenos jardins intralote, calçadas verdes e arborização
urbana transmitam a ideia de uma aproximação com a natureza, esta se dá mais em
virtude da proximidade com um entorno ainda predominantemente rural, ou
campestre.381

A incorporação ativa da natureza em estado bruto como variável de projeto constitui
ainda um desafio no país, talvez devido a questões culturais, diferentemente do que
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ocorre mais frequentemente com povos de origem anglo3saxônica, por exemplo.
Associações de moradores voltadas para a preservação/conservação ambiental, tais como
a Voturuna, podem evidenciar o surgimento de interessantes precedentes para mudança
desse quadro, embora muitas vezes o discurso implícito nessas iniciativas sirva mais
como pretexto para manutenção do exclusivismo e isolamento de bairros para alta renda
do que propriamente a questões ambientais.
Entende3se que a preservação de dinâmicas naturais exija determinado afastamento das
ações antrópicas em uma parte significativa dessas áreas. Porém, a existência de áreas de
transição em relação ao entorno urbanizado, nas quais sejam possíveis diferentes níveis
de visitação e até mesmo práticas recreativas e de convívio, poderia contribuir para a
conscientização ambiental e para um uso socialmente mais abrangente desses espaços.
Nesse sentido, o poder público poderia estabelecer mecanismos que fomentem a criação
dessas áreas de transição. Algumas ações existentes no vetor representam possibilidades
de custeio pela iniciativa privada de espaços recreativos e de convívio abertos ao acesso
público, embora não estabeleçam transições para áreas preservadas e tenham sido
implantadas de forma pontual, isolada e desarticulada. São exemplos as áreas recreativas
com pistas de caminhada e equipamentos no muro de divisa do Residencial Alphaville 1
voltado para a Alameda Mamoré e o Parque Teresa Maia, no município de Cotia.

Trilha de caminhada no muro de divisa do loteamento fechado Alphaville 1, na Alameda Mamoré. Foto: Leonardo Loyolla,
2013

Nos condomínios urbanísticos – cuja aprovação encontra3se em aberto em 2015 3 é
proposta a doação de espaços livres pelos empreendedores de modo que essas áreas
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tenham acesso público, sendo voltadas para a parte externa do conjunto. Tal proposição
permitiria viabilizar espaços em moldes similares ao mencionado anteriormente, porém
sua aprovação tem encontrado resistência justamente por obrigar o empreendedor a
destinar efetivamente essas áreas para o uso público, algo que até o momento não tem
ocorrido nos empreendimentos do gênero.
5.1.4.3.

Reservas Particulares do Patrimônio
Patrimônio Natural

Outra forma de incorporação pela iniciativa privada de responsabilidade por áreas
ambientalmente frágeis é a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural
(RPPN). De acordo com a Federação das Reservas Ecológicas do Estado de São Paulo, o
estado possuía, em 2014, um total de 20.407 hectares de áreas protegidas por esse
mecanismo legal382. Tal valor é expressivo se comparado às áreas protegidas sob
responsabilidade do Instituto Florestal de São Paulo, que somavam, em 2013, o valor de
51.598 hectares383.
No vetor, são poucas as ações que empregaram esse mecanismo, resumindo3se às RPPNs
Sítio Ryan e Voturuna I e II. Segundo Machado384, o Sítio Ryan apresenta maior
relevância ambiental comparativamente às outras RPPNs do estado de São Paulo por
apresentar vegetação em estágio médio de regeneração.
A autora menciona que nenhuma das RPPNs existentes possui plano de manejo e isso se
constitui em problema para manutenção das áreas, sobretudo devido ao pequeno porte
que frequentemente apresentam. Como solução para esse problema, Ribeiro sugere
políticas e programas de apoio à capacitação dos proprietários para elaboração de planos
de manejo.385
Também é sugerido pela autora que os critérios biológicos específicos existentes na
legislação para criação de RPPNs386 sejam mais rígidos, visto que diversos casos por ela
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Disponível em http://frepesp.com.br/diagnosticoOdasOrppnsOpaulistas/. Acesso em 17.01.2015
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Disponível em http://iflorestal.sp.gov.br/files/2013/03/Lista_areas_protegidas_IF.pdf. Acesso em 17.01.2015
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estudados não apresentavam relevante interesse ecológico, sendo compostas, por
exemplo, de extensas áreas de reflorestamento com espécies exóticas como o Eucaliptus

ssp (caso das RPPNs Voturuna I e II), considerado espécie invasora.
Além disso, sugere3se que seja estipulada uma área mínima para ser permitida a criação
desse tipo de reserva. Apesar de contribuir para a melhoria da qualidade das áreas
preservadas, esse aumento de exigências dificultaria ainda mais a criação desse tipo de
área, visto que a adesão é voluntária e, embora permita isenção de impostos como
incentivo, legalmente estabelece grande grau de comprometimento do proprietário
interessado com relação à manutenção das áreas.
Outro relevante problema a ser enfrentado com relação a uma aplicação mais abrangente
desse mecanismo é sua possível apropriação como instrumento exclusivo de valorização
imobiliária sem que haja contrapartidas sociais. Embora tal apropriação não se manifeste
claramente nas RPPNs do recorte de estudo, tal situação já foi constatada em outras
regiões do país. Costa e Monte3Mór387 constatam exemplos dessa apropriação na porção
sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte, em municípios como Nova Lima e
Brumadinho. Ao analisar a correlação entre o uso desse mecanismo e o processo de
dispersão urbana nessas áreas, os autores consideram que “o valor de uso coletivo
inerente à preservação ambiental se transforma em valor de troca, materializado na
elevação dos valores fundiários e na elitização do acesso à moradia”388.
Embora contribuam para conservação de áreas ambientalmente frágeis e permitam ao
poder público a desoneração de parte dos custos com essa responsabilidade, a
incorporação de contrapartidas ou critérios que estabeleçam uso socialmente mais
abrangente de parte dessas áreas constituiria um importante avanço na aplicação desse
mecanismo.
5.1.5. Pagamento por serviços ambientais
No vetor oeste, a aplicação de tal instrumento legal é prevista no plano de manejo da
APA Várzeas do Tietê 3 que no ano de 2015 encontrava3se em fase de finalização. A
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COSTA, H. S. D. M.; MONTEOMÓR, R. L. D. M. Expansão metropolitana, dispersão urbana e condomínios horizontais na Região Metropolitana
de Belo Horizonte. In: FILHO, N. G. R.; TANAKA, M. S. Brasil O estudos sobre dispersão urbana. São Paulo: FAUUSP, 2007. p. 139O163.
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aplicação desse mecanismo permite abrir precedente para a utilização futura em outras
áreas do vetor.
A várzea do Rio Cotia constitui exemplo de local com potencial para aplicação do
mecanismo, visto que, como analisado anteriormente, apresenta trechos significativos da
área da sua várzea ainda passíveis de conservação/preservação, sobretudo na parte
correspondente ao seu alto curso. Destaca3se como justificativa para utilização do
mecanismo nesse local o papel desempenhado pelo rio no controle das vazões locais,
visto ser estruturador de uma das principais bacias hidrográficas do vetor.
5.1.6. Transferência de potencial construtivo de cunho ambiental
Assim como o pagamento de serviços ambientais, este é um instrumento legal previsto
para ser aplicado na APA Várzeas do Tietê. Devido ao fato de a APA abranger diversos
municípios da RMSP, a viabilização da transferência ocorrerá por meio de convênio do
governo do estado com municípios da bacia.
A aplicação do instrumento pode se prestar ao objetivo de adensar áreas nas quais a
urbanização encontra3se rarefeita por meio da conservação / preservação de áreas
ambientalmente frágeis significativas. Tendo em vista que os órgãos competentes não
possuem, em 2015, um levantamento preciso das áreas de cobertura arbórea significativa
existente no vetor e pertencentes ao poder público389, estas seriam delimitadas
previamente por meio de um plano ambiental de articulação de remanescentes florestais,
que pode ser baseado tanto no Inventário Florestal do Estado de São Paulo quanto no
documento desenvolvido pelo programa Biota da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP)390, que já identificou os remanescentes florestais
significativos e definiu aqueles que devem receber intervenções prioritárias. Iniciativas
municipais de articulação de remanescentes florestais, tais como o conceito de Maciço
Vegetal Significativo apresentado pelo município de Embu das Artes, poderiam contribuir
para o estabelecimento das áreas prioritárias para aplicação do mecanismo.
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Informação obtida por meio de entrevista à engenheira ambiental Clarissa Andrea Nunes de Oliveira, da regional sudoeste da
Compa nhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB – originalmente, Centro Tecnológico de Saneamento Básico) realizada em 21.05.2014
390 (RODRIGUES e BONONI, 2008)
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5.1.7. Fomento às chácaras recreativas, turismo de segunda residência e pesqueiros
Como citado, diversos núcleos urbanizados do vetor surgiram em função do uso como
primeira ou segunda residência de proprietários atraídos pelas características semi3rurais
da região. Embora em menor intensidade, esse modelo de ocupação, caracterizado por
lotes com menor taxa de ocupação e foco em atividades recreativas, se mantém na
região.
Tais atividades ocorrem em praticamente todo vetor, à exceção dos municípios de
Barueri, Jandira e Carapicuíba, nos quais outras formas de urbanização praticamente não
deixaram espaço para tal. Destacam3se nesse sentido os bairros de Tijuco Preto, Caucaia
do Alto e Caputera, no município de Cotia; as porções oeste dos municípios de Itapevi,
Embu das Artes e Santana de Parnaíba; e boa parte do município de Itapecerica da Serra.
Tais áreas cumprem a função de transições com usos menos impactantes em relação a
significativos recursos naturais do vetor, como é o caso do entorno da Reserva Florestal
do Morro Grande em Cotia e da Serra do Boturuna em Santana de Parnaíba.
Embora esse modelo de ocupação se caracterize por lotes com feições mais próximas às
das áreas rurais 3 com grandes taxas de permeabilidade, pouca ocupação edificada e
frequente incorporação de cobertura arbórea –, a fragmentação desses remanescentes
ambientalmente significativos ocorre de forma aleatória, contribuindo para enfraquecer
as dinâmicas naturais existentes nessas áreas. Precisaria ser reforçada pelos instrumentos
legais das municipalidades a articulação desses fragmentos, já presente na lei da Mata
Atlântica, visando fortalecer o papel dessas propriedades na conservação/preservação de
recursos ambientais significativos, empregando princípios como aqueles propostos por
Forman (2014) e Arendt (1996) ou como o planejamento espacial para conservação de
natureza em paisagens em transformação, proposta por Forman e Collinge (1997).
Outro problema, apontado por Santoro, refere3se a como regrar áreas de transição rural3
urbana envoltas em expectativas de mudança de uso, cuja ocupação não possui grandes
inércias e cujos preços incorporam o maior e melhor uso que essas áreas poderiam
receber391. A autora considera que os planos diretores desempenham papel fundamental
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nesse sentido, pois segundo ela, estes simbolizam o interesse público em urbanizar ou
não uma área. Segundo ela:
(...) os planos de expansão deveriam existir e articular instrumentos de forma a enfrentar a
resistência dos proprietários de terra nas áreas periurbanas ou de transição rural3urbana, admitindo
que o crescimento de nossas cidades tem se dado sobre esse território e tende a continuar
acontecendo face às dinâmicas do mercado imobiliário.392

A autora cita como exemplo experiências internacionais nesse sentido, em países como
Alemanha, Inglaterra e Espanha, nos quais não só são realizados projetos de expansão
urbana, como também são considerados percentuais de destinação de áreas para
habitação como parte das obrigações urbanísticas do parcelador. Mais próxima à
realidade brasileira, é citada a experiência existente na Colômbia, onde as ampliações de
perímetro urbano envolvem “planos parciais” que abrangem reajuste de terras que
medem e repartem os custos e benefícios da urbanização com objetivo de construir
“pedaços de cidade” nas áreas de expansão.
Embora no vetor apenas Cotia ainda apresente uma pequena zona rural e esta já
apresente algumas dinâmicas de urbanização, diversos municípios do recorte estabelecem
zonas de transição rural3urbana como mecanismo legal – como, por exemplo, a zona
“rurbana” de Itapecerica da Serra. Nestes casos, mesmo que não se configurem como
expansões urbanas (visto que esta já ocorreu), essas áreas poderiam incorporar as
estratégias propostas por Santoro, mencionadas anteriormente.
As atividades de pesqueiros 3 tradicionalmente presentes em áreas como a Estrada do
Suru, em Santana de Parnaíba, e nos municípios de Embu das Artes, Cotia e Itapecerica
da Serra – também possuem interessante potencial como atividade turística.
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Pesqueiro na Estrada Ecoturística do Suru, em Santana de Parnaíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Segundo Cabianca e Drecker, a atividade de pesque pague “não pode ser desprezada
como atividade produtiva, uma vez que concilia geração de renda e preservação de
algumas características naturais dos ecossistemas envolvidos.”393
Complementando esse raciocínio, Presotto e Cabianca afirmam que:
(...) os pesqueiros, em vez de concebidos apenas como atividade de uso e/ou consumo
da água, poderiam ser enquadrados em um sistema de espaços livres nas cidades,
colaborando com a manutenção das áreas de mananciais e das matas de entorno e
incentivando o lazer. Porém, por se tratar de uma atividade que utiliza diretamente um
recurso natural historicamente problemático em termos de uso e conservação, os
cuidados devem começar antes de sua implantação. 394
Tais equipamentos podem e devem contribuir para a manutenção da qualidade das
águas, uma vez que, inserida na categoria de “água alimentar”, está diretamente
relacionada ao consumo humano e como tal, deve permanecer passível de utilização,
preferencialmente livre de contaminação e sendo utilizada de forma racional.395

Tanto os usos predominantes de chácaras quanto os pesqueiros são contemplados pelos
zoneamentos de diversos municípios, mas a criação de planos turísticos articulados entre
as municipalidades contribuiria para reforçar essa vocação.

393

(CABIANCA e DRECKER, 2007, p. 67)

394
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5.1.8. Estradas como instrumentos de valorização de atividades turísticas
turísticas e de conservação
ambiental
Dourojeanni (2003) (apud Soriano, 2006)396 considera as estradas3parque excelentes
oportunidades de fomentar o turismo, impulsionar a economia local e reduzir riscos de
acidentes (p.8). Segundo Soriano, a estrada3parque pode ser definida como uma:
(…) unidade de conservação de grande beleza cênica, cujo formato e dimensões são
definidos pela percepção das paisagens naturais e culturais a serem protegidas, a partir
de uma rota principal, a estrada, e que se destina a recreação e ao lazer ao longo desta,
e também como forma de promover a integração homem3natureza e o
desenvolvimento sustentável da região de sua influência.397

Embora a maioria das estradas3parque existentes não sejam estabelecidas como unidades
de conservação, o autor ressalta a importância de vinculá3las a esse conceito, tendo em
vista a possibilidade destas servirem como “instrumento de manipulação por grupos de
poder privado ou do governo, interessados apenas em promover a implantação de
rodovias em áreas protegidas, que de outra forma, dificilmente seriam estabelecidas”
(p.8).
Considerando esses pressupostos, o autor propõe a criação de outras três categorias
correlatas, sendo uma delas (estrada ecológica) também vinculada a unidades de
conservação e as outras duas (estrada ecoturística e estrada cênica) relacionadas a seus
atributos cênicos e turísticos, porém administradas por entidades diversas, tais como
associações comunitárias, ONGs, órgãos públicos e8 privados ligados ao setor de turismo
e comércio ou meio ambiente de forma conjunta ou não (p.160).
Com relação à estrada3parque, Soriano ressalta que, embora existam inúmeras vias que
recebem essa designação, raros são os trabalhos que estabelecem referências para
definição legal do seu conceito como unidade de conservação, tanto no exterior como no
Brasil398. A primeira estrada3parque do mundo definida como unidade de conservação é a
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Em seu trabalho, o autor lista quatro obras que definiam esse conceito, desenvolvidas pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal,
pelo ministério do Meio Ambiente, no Vocabulário Enciclopédico de Unidades de Conservação do Brasil e pela Fundação S.O.S. Mata Atlântica
(p.49)
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Blue Ridge Parkway, criada em 1935, localizada entre os estados da Carolina do Norte e
Virgínia, nos Estados Unidos399.

17mile drive no empreendimento Pebble Beach em Carmel – CalifórniaEUA. Exemplo de estrada cênica de acesso público
em loteamento fechado. Fotos: Leonardo Loyolla, 2012

A primeira referência oficial brasileira do gênero é o Plano do Sistema de Unidades de
Conservação do Brasil, etapa II, de 1982, mas apenas em 1993 é criada a Estrada3Parque
do Pantanal, no Mato Grosso do Sul400. Embora corresponda ao primeiro registro do
gênero no país, a definição legal dessa estrada ocorreu de modo impreciso401. Segundo o
autor, apenas duas estradas3parque no país podem ser consideradas também como
Unidades de Conservação, sendo a Estrada3Parque APA – Itu Rio Tietê a única que
contou com projeto físico de implantação402. Em 2006, o autor identificou 24 iniciativas

399
400

(SORIANO, 2006, p. 12)
Decreto estadual no. 7.122/93

401

Segundo o autor “ (...) conforme o próprio texto do decreto deixa claro, trataOse de uma AEIT, portanto esse atributo O primeira do Brasil O
somente poderia ser correto, se considerado apenas a intenção demonstrada ao denominaremOna com o “título” de EstradaOparque” (p.6)

402

(SORIANO, 2006, p. 6)
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do gênero no país, sendo que apenas 11 apresentavam alguma forma jurídica de
implantação ou funcionamento, sendo 6 no estado de São Paulo403.
Segundo o autor, os principais mecanismos legais brasileiros que viabilizam a criação de
estradas3parque são a lei federal 6513/1977, que define as Áreas Especiais de Interesse
Turístico; a lei federal 9985/2000, que define o SNUC e, consequentemente, regulamenta
a criação de APAs; além de termos de autorização e compromisso e os decretos ou leis
estaduais e municipais404.
No recorte de estudo existe uma iniciativa do gênero na Estrada Ecoturística do Suru, no
município de Santana de Parnaíba. No entanto, seu funcionamento (ao menos até o ano
de 2015) ocorre de modo pouco estruturado e praticamente se resume à sua
denominação, pois apresenta muito pouca sinalização e não possui pontos adequados de
parada, tais como áreas de apoio ao turista ou mirantes. Apesar dessa precariedade, os
potenciais paisagísticos e turísticos do local no qual se insere são interessantes, sendo que
seu percurso abre visuais a referenciais significativos da região, tais como o Morro do
Voturuna, além de atravessar áreas de pesqueiro e chácaras.

Estrada Ecoturística do Suru, em Santana do Parnaíba. Ao fundo, a Serra do Voturuna. Foto: Leonardo Loyolla, 2014.

A implantação de estradas do gênero, associada à definição de unidade de conservação
correlata, pode permitir a articulação de diversas atividades de potencial turístico,
contribuindo para consolidar essa vocação nos locais, além de reforçar a conservação

403
404

(SORIANO, 2006, p. 53)
(SORIANO, 2006, p. 45)
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ambiental e movimentar a economia local. Além da estrada do Suru, constituem
exemplos de áreas com potencial para implantação de estradas3parque no vetor:
•

Estrada de Caucaia do Alto e Estrada de Capelinha, no município de Cotia. Além
do caráter ainda interiorano do núcleo urbano de seu destino, é utilizada como
área informal para comércio de artesanato e artigos rurais.

•

Estrada Fernando Nobre, conectando as rodovias Raposo Tavares à Castelo Branco
e cortando os municípios de Cotia, Jandira e Barueri (nestes dois últimos, como
Estrada Velha de Itapevi). Atravessa áreas de características rurais, fragmentos
florestais significativos com amplas visuais e cumpre a função de acesso ao
Templo Zu3Lai.

•

Estrada dos Romeiros em Santana de Parnaíba e Barueri. A via, que segue
paralelamente ao curso do Rio Tietê, já é parcialmente configurada como estrada
parque, embora esse caráter não seja tão evidente nos municípios do vetor, sendo
mais estruturado a partir de Pirapora do Bom Jesus até seu final em Itu.

•

Avenida Honório Álvares Penteado, no município de Santana de Parnaíba.
Atravessa extenso fragmento florestal e áreas de baixa densidade, conectando o
empreendimento Tamboré à Via Anhanguera

•

Estrada Doutor Yojiro Takaoka, em direção ao empreendimento Aldeia da Serra,
nos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba. Embora tenha curta extensão,
possui amplas visuais que poderiam ser exploradas por meio de mirantes.

•

Estradas do Capuava e Nossa Senhora de Fátima / M’Boi, entre os municípios de
Cotia e Embu das Artes, com vários clubes e hotéis em seus trajetos.

349

Estradas com potencial turístico do vetor oeste. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana com base em imagem
Google Earth, 2014

5.1.1. Serviços da paisagem
Como visto anteriormente, o vetor já teve sua vocação turística aproveitada de forma
mais intensa, como é apontado por Langenbuch (1971). Em menor intensidade, tal
vocação ainda ocorre no local, em regiões como Caucaia do Alto, a oeste de Itapevi, ao
sul de Itapecerica da Serra e a oeste de Embu das Artes, onde são encontradas chácaras
recreativas e hotéis. Tal uso pode representar uma interessante vocação para a área. De
modo semelhante, a valorização e uso do “contato com a natureza” como expediente de
venda de loteamentos fechados apropria3se justamente dessa relação.
Com razoável frequência são observados protestos de moradores de loteamentos fechados
contra a abertura de novos empreendimentos no seu entorno. Uma importante motivação
para essas ações reside na busca por exclusivismo e isolamento e não na busca efetiva
pela proteção de recursos naturais, embora esse seja o principal mote dos protestos e de
fato a pressão da sociedade civil tenha conquistado importantes avanços.
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Ilustra essa situação o movimento realizado pelos moradores do entorno do
empreendimento Alphaville Granja Viana em 2009 contra a sua construção405. Os
principais impactos gerados pelo novo empreendimento (que de fato procedem) e
criticados pelos moradores vizinhos são os mesmos que ocorreram para instalação da
maioria dos loteamentos nos quais essas pessoas residem. Tal situação poderia ser o
ponto de partida para a captação de recursos para a manutenção de áreas
ambientalmente frágeis no vetor. Pensando sob um viés de valoração ambiental, é
possível questionar o quanto esses moradores estariam dispostos a pagar pela
manutenção das características cênicas e atributos da paisagem do entorno de onde
moram.

Alphaville Granja Viana, em Carapicuíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2013. Dsc0318 [m]

405

O ESTADO DE SÃO PAULO. Protesto pede o fim de obra em Alphaville. 25.09.2009.
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,protestoOpedeOfimOdeOobraOemOalphaville,440672. Acesso em 10.02.2015

Disponível

em:
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5.2. SÍNTESE DAS ANÁLISES E IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES PROJETUAIS
Como síntese das análises e diretrizes anteriormente elencadas, foram identificadas as
seguintes ações consideradas importantes para viabilizar o aproveitamento do sistema de
espaços livres gerado pelo processo de urbanização dispersa e fragmentada do vetor:
Florestas
•

Observando3se que Cotia possui mais de 30% de sua área total correspondente à
RFMG; que o município de Itapecerica da Serra está inserido integralmente em Área
de Proteção dos Mananciais; e que ambos apresentam quase metade dos seus
territórios cobertos por fragmentos florestais (47,1 e 46,8% respectivamente, em
2009), considera3se importante direcionar a organização dos seus territórios com
base em um conceito de “município florestal”, pelo qual tanto as novas urbanizações
quanto as existentes seriam estruturadas em função da manutenção das áreas de
mata existentes;

•

Fazer mapeamentos e planos para articulação dos remanescentes florestais das áreas
com ocupações de baixa densidade e autorização de possíveis retiradas de cobertura
vegetal de acordo com critérios da ecologia da paisagem, tais como os de Forman
(1997) e Arendt (1996);

•

Criar um plano geral de articulação das áreas ambientalmente significativas
preservadas por empreendimentos privados;

•

Cadastrar os fragmentos florestais do vetor por meio de um banco de dados em
escala intermunicipal, de modo similar ao que ocorre em escala municipal com os
Maciços Vegetais Significativos do Plano Diretor de Embu das Artes, tendo em vista
que as dinâmicas naturais da maioria das áreas ambientalmente significativas
extrapolam os limites municipais;

•

Estabelecer prioritariamente a conexão dos fragmentos florestais de eixos
significativos que façam a articulação de matrizes ou manchas de cobertura arbórea
de grande porte em comparação às demais do vetor. Tal conexão poderia ocorrer por
meio de sistema de parques e praças de pequeno porte e mesmo por áreas privadas a
serem conservadas / preservadas prioritariamente em função de um plano conjunto.
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São exemplos de áreas com esse potencial os interstícios das rodovias Raposo
Tavares e Régis Bittencourt, conectando a RFMG ao Parque Jequitibá e a porção
norte do município de Santana de Parnaíba.

Possibilidades de conexão dos fragmentos florestais entre as rodovias Raposo Tavares e Régis Bittencourt, estendendose da
Reserva Florestal do Morro Grande ao Parque Jequitibá.. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana a partir de
imagem Google Earth, 2014 [m] Conexões Cotia (2,92 MB)

Possibilidades de conexão dos fragmentos florestais na porção norte do município de Santana de Parnaíba. Elaborado pelo
autor e por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem Google Earth, 2014. Conexões Santana de Parnaíba [m]

•

Reforçar, por meio de reflorestamentos, as conexões entre corredores e manchas
florestais já criados em loteamentos fechados, como por exemplo, no vetor de
expansão desses empreendimentos ao norte da Rodovia Raposo Tavares. Tais
programas de plantio poderiam ser financiados por compensações ambientais.
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•

Reforçar o papel da RFMG como matriz fornecedora de biodiversidade para manchas
e corredores existentes no município de Cotia, por meio da sua efetiva conservação,
preservação e articulação de acordo com os conceitos de Forman (2014). Alguns
fragmentos florestais necessitam ser complementados por meio de programas de
recomposição de mata e arborização, que poderiam ser custeados por compensações
ambientais de empreendimentos do entorno.

•

Estabelecer um sistema de parques recreativos e/ou de conservação nos fragmentos
florestais que pontuam a compacta mancha urbana que atravessa os municípios de
Jandira, Itapevi e Barueri, aos moldes da experiência do Portal Ecológico de Jandira.

Águas:
•

O vetor apresenta potencial para implantação de parques lineares de grande porte
nos seus quatro principais rios, que se distribuem em porções aproximadamente
equidistantes do território, com cerca de 10 km de distância máxima entre si,
subdivididos em porções quase iguais em duas sub3bacias. As várzeas desses rios
conectam3se diretamente com as manchas urbanas compactas de maior porte, o que
permite a articulação dos fragmentos florestais nelas existentes, além de
potencialmente estabelecer eixos de atividades de convívio, recreação, conservação e
organização prioritária da mobilidade não motorizada (pedestre e ciclistas).
Devido à sua abrangência intermunicipal, tais áreas se mostram mais pertinentes a
um modelo de gestão estadual e/ou metropolitana. Contribui para esse potencial o
fato de dois dos rios possuírem alguns trechos com parques e reservas ambientais
implantados ou em implantação em 2015 (Embu Mirim e Tietê). Destacam3se como
potencias de cada rio:
o

Barueri Mirim – dentre os rios principais do vetor, embora seja aquele com
menor extensão, é também o que impõe maiores desafios à implantação de um
parque linear, pois boa parte de suas margens se encontra densamente ocupada e
o próprio poder público fomenta sua canalização e enterramento, no caso das
prefeituras de Itapevi e Barueri. De modo oposto, a prefeitura de Jandira prevê
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em seu plano diretor a criação de um parque municipal em um trecho
significativo do município atravessado por esse curso d’água.
o

Cotia – pode contribuir para fortalecimento como corredor de avifauna,
conectando RFMG ao Rio Tietê justamente no trecho a partir do qual o mesmo
começa a ter suas várzeas menos impactadas pela urbanização.

o

Embu Mirim – envolveria a conservação do trecho de várzea paralelo à Rodovia
Régis Bittencourt e conexão aos parques compensatórios do Rodoanel em
Itapecerica da Serra e Embu das Artes. Dada a ampla escala, possivelmente sua
gestão deveria ser feita pela esfera estadual, diferentemente do que ocorreu com
os parques do Rodoanel até 2015, que foram direcionados à responsabilidade
municipal.

o

Tietê – alguns trechos do curso d’água já se encontram sob conservação /
preservação por meio de ações do poder público ou iniciativa privada, tais como
a parte pertencente ao Parque Ecológico do Tietê em Barueri e a área cuja
preservação encontra3se sob responsabilidade do empreendimento Alphaville
Burle Marx, em Santana de Parnaíba. Além disso, a área é objeto do plano de
manejo da APA Várzeas do Rio Tietê, no qual está prevista a aplicação de
mecanismos como o Pagamento por Serviços Ambientais. As ações necessárias
envolveriam a complementação da qualificação de modo a articular os trechos já
protegidos.
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Áreas com potencial para implantação de parques lineares estruturais para conservação e preservação no vetor oeste.
Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem Google Earth, 2014. [g] áreas potenciais para
implantação de parques lineares

•

Conservar os principais corpos d´água
d´água contribuintes das bacias do Cotia, Embu
Mirim, Barueri Mirim e Tietê por meio da criação de parques lineares de menor porte
geridos pelas municipalidades, aos moldes da experiência bem3sucedida do Parque
Lagoa do Agreste, em Vargem Grande Paulista.

Dinâmicas
Dinâmicas urbanas
•

Reforçar a vocação de estradas como a do Suru como eixo turístico / recreativo
que visa a preservação e conservação da bacia de Santo André. As estradas de
Caucaia do Alto, Fernando Nobre e o eixo da Estrada do M´Boy / Estrada Velha de
Cotia têm esse mesmo potencial, atravessando trechos com expressiva proporção
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de fragmentos florestais, loteamentos de baixa densidade e áreas que concentram
equipamentos com vocação turística, tais como pesqueiros e hotéis.
•

Os loteamentos fechados e condomínios horizontais podem, de forma não
intencional, ter funcionado como área de transição de núcleos de alta densidade
para baixa densidade e tal conformação poderia ser aproveitada como
oportunidade projetual. Por exemplo, poderia ser prevista a abertura de áreas
recreativas de acesso público e manutenção privada no entorno de reservas
pertencentes a empreendimentos privados novos e existentes. A viabilização
dessas ações poderia ser feita por meio do estabelecimento de contrapartidas no
processo de implantação ou parcerias com o Poder Público.

•

Aplicar de modo efetivo mecanismos de Pagamento por Serviços Ambientais, algo
já previsto pelo plano de manejo da APA Várzeas do Tietê, no vetor como um
todo.

•

Aplicar o mecanismo de transferência de potencial construtivo ambiental
associado à criação de um mapeamento das áreas urbanas prioritárias para
adensamento nos municípios.
5.2.1. QUADRO E MAPAS SÍNTESE

Visando sintetizar as análises e conceitos apresentados, foi elaborado o quadro a seguir,
no qual foi empregado como estruturador o método utilizado nas oficinas promovidas
pela rede de pesquisadores Quapá3SEL desde 2011, na qual se subdivide a leitura do local
em suas características, conflitos e oportunidades.
De acordo com as similaridades de suas características e potenciais, a área foi subdividida
em 3 categorias de uso e ocupação do solo predominantes, obedecendo a uma escala
decrescente de densidade e impacto da urbanização sobre as dinâmicas naturais:
•

Tecidos compactos contínuos e/ou em agrupamentos dispersos;

•

Tecidos dispersos e fragmentados de densidades média e baixa;

•

Tecidos de baixa densidade com mistura de características rurais e urbanas.
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Tabela 31 Quadro geral de características, conflitos e oportunidades segundo o padrão de uso e ocupação predominante.
Elaborado pelo autor, 2015

Padrão de uso
e ocupação
predominante

Tecidos
compactos
contínuos e/ou
em
agrupamentos
dispersos

Características

• Abrangem predominantemente
casario precário e parte do
consolidado, sendo pontuado
por conjuntos habitacionais,
áreas verticalizadas e de
grandes estruturas, estas
sobretudo ao longo dos eixos
das principais rodovias;
• Manchas urbanizadas
compactas e contínuas
predominantemente
tentaculares ao longo das
principais rodovias;
• Áreas de alta densidade
construtiva e densidade
populacional média a alta
• Fragmentos florestais;
configuram tanto manchas
quanto corredores esparsos e de
menor porte (estes últimos,
sobretudo em Santana de
Parnaíba);
• Abrigam populações de rendas
diversas, porém há predomínio
de baixa e média;
• Padrão de parcelamento
predominante com lotes
alongados e de pequeno porte
(125m²).

Conflitos

Oportunidades

• Apresentam espaços
livres pontuais em meio à
malha urbana compacta,
sendo poucos
qualificados / apropriados
efetivamente;
• Fragmentos florestais em
processo de
encolhimento e
desaparecimento;
• Corpos d´água em
processo de sobrecarga,
degradação da mata
ciliar e contaminação por
poluentes diversos;
• Carência de espaços
livres recreativos / de
convívio;
• Padrão de ocupação com
permeabilidade do solo
baixa ou tendendo a
nula;
• Processo de ocupação
irregular e precariedade
das áreas de moradia em
porções significativas;
• Descaracterização do
modelado do relevo
existente por meio do
processo de implantação
das áreas urbanizadas.

• Verticalização e
adensamento como
formas de
aproveitamento da
infraestrutura existente e
refreamento da pressão
sobre espaços livres do
entorno;
• Recebimento da
transferência de
potencial construtivo de
cunho ambiental para
fomento ao
adensamento da área;
• Criação de praças e
pequenos parques
recreativos e de
conservação em espaços
livres com fragmentos
florestais significativos e
córregos principais,
articulados entre si de
acordo com os princípios
da ecologia da paisagem
e geridos pela esfera
municipal;
• Conexão dos fragmentos
florestais por meio de
reflorestamentos e
parques lineares;
• Programas de
regularização fundiária e
relocação de populações
em áreas de conflito
mais direto com os
recursos naturais
existentes
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Tecidos
dispersos e
fragmentados
de densidades
média e baixa

• Coincide com os 5 vetores de
expansão dos loteamentos
fechados e condomínios
horizontais;
• Empreendimentos
horizontalizados são de menor
densidade construtiva e
populacional, pontuados por
torres (AlphavilleOTamboré);
• Concentra maior parte da
população de rendas média e
alta do vetor;
• Fragmentos florestais de maior
porte e áreas de várzea
protegidas, frequentemente
conformando redes potenciais
de corredores de matas ciliares
internos aos empreendimentos;
• Padrão de ocupação com maior
permeabilidade do solo
comparativamente aos tecidos
compactos.
• Padrão de parcelamento com
lotes de maior porte –
frequentemente acima de
250m²

• Degradação e
desarticulação das
matrizes e fragmentos
florestais
predominantemente por
processos de
encolhimento, dissecação
e perfuração;
• Isolamento e
desarticulação das áreas
preservadas pelos
empreendimentos
privados;
• Espaços livres recreativos
e de convívio
segmentados e com
pouca ou nenhuma
interface com o entorno;
• Extensas áreas cercadas.
Isolamento e
compartimentação das
áreas urbanizadas,
criando barreiras visuais
e à circulação livre
pública;
• Maior dependência ao
uso do transporte
individual e maiores
deslocamentos diários da
população residente por
esse meio.

• Incentivo à ocupação por
empreendimentos de
baixo impacto ambiental
em áreas de pasto ou já
desmatadas,
incorporando fragmentos
florestais significativos
do entorno e empregando
a transferência de
potencial construtivo de
cunho ambiental;
• Estímulo à incorporação
nos empreendimentos de
critérios presentes em
certificações ambientais
não presentes na
legislação brasileira;
• Articulação dos
fragmentos florestais
internos e externos aos
empreendimentos por
meio de planos
estabelecidos pelo poder
público;
• Criação de reservas
ambientais de gestão
privada;
• Criação de praças e
parques de gestão e
manutenção privadas,
mas com acesso público,
nas áreas de contato das
reservas ambientais
privadas com as áreas de
alta densidade, como
forma de contrapartida
no processo de
aprovação;
• Uso de compensações
ambientais para
fomentar aumento do
estoque de espaços livres
preservados.
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Tecidos de
baixa
densidade com
mistura de
características
rurais e
urbanas

• Mistura de atividades urbanas,
rurais e turísticas: chácaras
recreativas, segunda residência,
áreas produtivas
hortifrutigranjeiras, hotéis,
pesqueiros;
• Fragmentos florestais mais
íntegros e com maiores áreas;
• Menor grau de contaminação da
maioria dos corpos d´água;
• Perfis socioeconômicos diversos
e contrastes sociais em áreas
contíguas;
• Padrão de ocupação com
predomínio de áreas
permeáveis;
• Padrão de parcelamento com
lotes de grandes dimensões
(1.000 a 20.000m²).

• Expansão de loteamentos
fechados e condomínios
horizontais de forma
fragmentada em áreas
com características
rurais, resultando em
maiores impactos sobre
as dinâmicas naturais
existentes;
• Ociosidade no uso das
áreas de segunda
residência;
• Fragmentação e
encolhimento dos
remanescentes florestais
decorrente do processo
de ocupação;
• Enfraquecimento das
atividades rurais e
turísticas devido à
pressão por urbanização.

• Articulação dos
fragmentos florestais em
propriedades rurais por
meio de plano que
abranja as
municipalidades
conjuntamente;
• Incentivo a atividades
turísticas e rurais, tais
como chácaras
recreativas, pesqueiros e
atividades ecoturísticas;
• Incentivo à criação de
RPPNs;
• Criação de estradas
ecoturísticas;
• Aplicação do pagamento
por serviços ambientais
para manutenção da
integridade e qualidade
de corpos d’água e
fragmentos florestais
significativos.

360

O mapa a seguir resume e espacializa os diversos conceitos apresentados neste trabalho,
não havendo a pretensão de se estabelecer um macrozoneamento, mas sim uma síntese
do entendimento das dinâmicas existentes no vetor e das possibilidades de articulação
presentes nas próprias características de sua configuração morfológica existente.

Mapa síntese dos principais padrões de uso e ocupação do solo no vetor oeste. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro
Viana a partir de imagem Google Earth, 2014
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Como síntese das oportunidades e potenciais existentes na área, foi elaborado o mapa a
seguir, no qual foram incluídos os fragmentos florestais significativos existentes:

Mapa síntese dos padrões de uso e ocupação do solo e potenciais do vetor oeste. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro
Viana a partir de imagem Google Earth, 2014
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5.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Frequentemente se atribui à urbanização dispersa um papel pernicioso na estruturação do
território, dado o modo extensivo como usualmente esta se desenvolve. A
insustentabilidade a longo prazo de um modelo de urbanização focado no transporte
individual ou com número reduzido de passageiros e baseado em uma matriz energética
poluente é alvo de constantes críticas, que de fato procedem.
Embora seja reconhecida a importância ecológica da manutenção das matrizes florestais,
o processo de urbanização dispersa e fragmentada tem sido responsável pela criação de
fragmentos e potenciais corredores que, caso sejam bem articulados por meio de ações de
planejamento da paisagem, podem resultar em ganhos de qualidade para as áreas
urbanizadas, desde que se estabeleça entre estas uma relação de equilíbrio dinâmico com
as áreas não urbanizadas.
A configuração morfológica estabelecida pelo processo de urbanização fragmentada e
dispersa no vetor ainda possibilita a manutenção de suas dinâmicas naturais mais
importantes de um modo que não ocorreu na mancha urbanizada compacta da RMSP.
Pode3se afirmar, de certo modo, que a área apresenta, em 2015, a oportunidade de
estruturação de um sistema de espaços livres adequado que foi desperdiçado em boa
parte da metrópole paulistana durante seu processo de urbanização.
Neste trabalho foram apresentados diversos critérios e instrumentos que buscaram
evidenciar existirem significativas oportunidades de se estabelecer interfaces menos
conflitantes entre as áreas com ocupações urbanas dispersas e fragmentadas e os recursos
naturais significativos do vetor, sendo possível tirar um partido saudável dos resultados
desse processo de urbanização. Para tal, no entanto, deverão ocorrer ações conjuntas dos
diversos agentes de transformação desses espaços, visando modificar os paradigmas de
ocupação existentes.
Embora a dispersão e fragmentação espacial da urbanização tenham contribuído para a
manutenção de certa integridade dos espaços livres ambientalmente significativos do
vetor, a continuidade desse processo e/ou preenchimento por áreas urbanizadas e muitos
de seus interstícios trarão cada vez mais consequências irreversíveis relacionadas ao
encolhimento e desaparecimento dos fragmentos florestais e contaminação dos recursos
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hídricos existentes. O estoque de espaços livres anteriormente criado ainda apresenta
oportunidades de manutenção da qualidade ambiental do vetor que não deveriam ser
desperdiçadas.
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