
Universidade do Vale do Paraíba

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento

“O lote mínimo e a moradia popular,

na região sul de São José dos Campos.”

Walter Brant Zaroni de Paiva

Dissertação de Mestrado apresentada ao

Programa de Pós-Graduação em

Planejamento Urbano e Regional, como

complementação dos créditos necessários

para a obtenção do título de Mestre em

Planejamento Urbano e Regional.

São José dos Campos, SP

2003



Universidade do Vale do Paraíba

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento

“O lote mínimo e a moradia popular,

na região sul de São José dos Campos.”

Walter Brant Zaroni de Paiva

Dissertação de Mestrado apresentada ao

Programa de Pós-Graduação em

Planejamento Urbano e Regional, como

complementação dos créditos necessários

para a obtenção do título de Mestre em

Planejamento Urbano e Regional.

Orientador: Prof. Dr. Mario Valério Filho.

São José dos Campos, SP

2003



Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou

parcial desta dissertação, por processo fotocopiador ou transmissão eletrônica.

______________________________

Aluno: Walter Brant Zaroni de Paiva.

Data: 01 de setembro de 2003.

P171o
Paiva, Walter Brant Zaroni
        O lote mínimo e a moradia popular, na região sul de

              São José dos Campos. São José dos Campos: UniVap,
              2003.

        ??p.: il.; 31cm.

         Dissertação apresentado ao Programa de Pós-
               Graduação em Planejamento Urbano e    Regional
               do Instituto de Pesquisa e  Desenvolvimento da
               Universidade do Vale do Paraíba.

1.Planejamento Urbano  2. Lotes  3. Loteamento
               4 . Qualidade de vida  I. Valério Filho, Mário, Orient.  II.
               Título

CDU: 711.4



“O lote mínimo e moradia popular, na região sul de São José dos

Campos.”

Walter Brant Zaroni de Paiva

Banca Examinadora:

Cilene Gomes Profª Drª (UNIVAP)____________________________________

Mário Valério Filho Profº Drº (UNIVAP)_______________________________

José Oswaldo Soares de Oliveira Profº Drº (UNIVAP)_____________________

Pedro Moreira Ribeiro Neto Profº Drº (FACAP)__________________________

Prof. Dr. Marcos Tadeu Tavares Pacheco.

Diretor do IP&D – UNIVAP.

São José dos Campos, 01 de setembro de 2003.



Dedico este trabalho às pessoas que sofrem

por acreditar em novas idéias;

as pessoas que doam seu tempo em favor de

outras, sem esperar recompensa;

a minha família por acreditar em mim.



Agradeço as pessoas que acreditaram e

ajudaram, e também àquelas que

discordaram das idéias ou negaram

informações, pois todas, de uma forma ou

de outra, deram incentivo para expressar

meu pensamento.

Agradeço especialmente a meu amigo

orientador Prof. Dr. Mario Valério Filho,

pela paciência e esforço; aos amigos:

Kengo Uemura, Priscila Yoshida, Carolina

Pereira, Viviane Araújo, René A. Novaes

Jr. pela colaboração e incentivo; e também

e aos não citados, mas não esquecidos o

meu sincero “muito obrigado”.



RESUMO

Este trabalho tem por finalidade realizar um estudo da adequação das leis de uso

e ocupação do solo urbano no que diz respeito ao lote mínimo e sua relação com a

edificação e o loteamento, frente às características do meio físico dos terrenos. Nota-se

a necessidade de compreender suas falhas que contribuem de forma expressiva na

deterioração das condições ambientais, da qualidade de vida e cidadania em vários

locais das cidades, principalmente em locais com habitantes de baixa renda. Esta análise

foi feita através do confronto analítico do material teórico (leis, plantas dos loteamentos,

projetos de edificações entre outros) e da situação real dos locais, na forma de imagens

obtidas em visitas de campo. Embora a relação entre dimensões do lote e meio físico

seja uma questão de grande importância, não existem muitos dados sobre este assunto e

nem preocupação por parte do poder público, já que o mesmo quando se envolve com a

questão da habitação popular, muitas vezes se dedica somente em promover meios para

que a população adquira o lote, e não se preocupa com o tipo de edificação a ser nele

construída. Não existem estudos sobre o desempenho de Unidades Habitacionais (U.H.)

mínimas, nem de bairros com lotes mínimos. Não há um quadro comparativo entre uma

situação ideal e a real onde, aí sim, seria possível detectar falhas e propor as correções

necessárias. O presente trabalho limita-se a analisar a relação entre o loteamento, o lote,

o meio físico e a edificação e tem como resultado principal, a exposição da distância

entre o ideal teórico das leis e a realidade executada. Seria necessário que

posteriormente fossem realizadas análises interdisciplinares detalhadas nos campos

econômicos, cultural e político-institucional para a melhor compreensão do tema.

Palavras-Chaves: Planejamento urbano, loteamento, lote mínimo, qualidade de vida.



ABSTRACT

The purpose of this paper is to study the adequacy of the use and occupation’s

legislation for urban areas, according to the minimum lot plan and its relations of the

construction requirements and land division, and the characteristics of the land’s

physical environment. It is important to understand the law’s imperfections that lead of

the environment’s deterioration, poor quality of life and citizenship in some areas of the

cities, mainly in low-income inhabitants spaces. This analysis was made through the

confrontation of the material available (laws, land division’s projects, and

construction’s plans among others) and of the actual situation of the places, through

images obtained during field inspections. Although the relation between lot’s dimension

and the environment is matter of great importance, there isn’t many data available on

this subject and no concern from local authorities. Being involved in this matter they

care about providing ways to people acquire the lots but no concern about the

construction itself. There are no studies about the performance of minimum units,

neither the minimum block units. There are no evaluation studies between the real

situation and the ideal one. The purpose of the present paper is to analyze the relation

between land division, the lot environment and the construction demonstrate the

enormous gap between legislation and the reality. It would be necessary further

economic, cultural and political and institutional analysis understanding of the matter.

Key-Words: Urban planning, land division, minimum lot, quality of life.
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1- INTRODUÇÃO

Desde quando surgiram os primeiros aglomerados humanos houve a necessidade

de uma regulamentação para que o convívio em um mesmo espaço fosse possível. As

primeiras leis ou normas que surgiram tentavam simplesmente controlar a saúde do

ambiente em geral. Eram leis básicas de comportamento e não haviam leis que

determinassem os tipos de lotes, zoneamentos ou moradias. Com o passar do tempo

essas leis começaram a ser criadas, melhorando a convivência e o bem estar comum.

No Brasil, essas leis começaram a se tornar mais evidentes a partir do final do

século XIX e início do século XX, quando depois da abolição da escravatura e início do

desenvolvimento da indústria, começaram a ocorrer mudanças no modo de vida das

famílias (rural para o urbano).

A preocupação inicial da lei era regular a compra e venda de glebas (Decreto

58/37) e somente muito tempo depois (Lei Federal 6.766/79) é que começa o controle

do tipo e forma de parcelamento.

Hoje o parcelamento do solo urbano é regido por leis federais, estaduais e

municipais, que tentam de uma maneira ou de outra, controlar a urbanização das

cidades. As leis federais são básicas, isto é, são os parâmetros iniciais para as leis

estaduais e municipais que por sua vez, podem ser mais restritivas.

Por mais bem intencionados que sejam os legisladores, é praticamente

impossível que leis como a de parcelamento do solo e o código de obras, (que envolvem

muitas variáveis) consigam um completo sucesso, num país grande e diverso como o

Brasil. Falhas ocorrem no texto, dando margem para uma interpretação ambígua e

sempre há aqueles que conseguem brechas ou desenvolvem artimanhas para burlar as

mesmas, defendendo assim seus interesses.

As leis tentam promover um quadro ideal para o bem comum, mas possuem

limites de desempenho que variam do ideal ao aceitável. É interessante o

questionamento que sempre é feito aos quadros ideais (não só nas questões urbanísticas,

mas em todas as ciências como um todo), de que são exagerados e que poderiam ser

mais reduzidos. Por exemplo, o lote mínimo, definido inicialmente como 250,00 m²

(Decreto 13.069/78) e depois alterado para 125,00 m² (Lei Federal 6.766/79).

Veremos então, neste trabalho, como isto ocorre e quais são suas conseqüências.



Devido à existência de situações referentes ao tema, praticidade e quantidade de

informações disponíveis, este trabalho utilizará o município de São José dos Campos,

suas leis e os loteamentos situados na zona sul para análise.



2- OBJETIVOS:

2.1- Objetivo Geral:

Avaliar os aspectos positivos e negativos relativos ao parcelamento do solo

urbano com relação ao lote mínimo, mostrando as deficiências das leis de uso e

ocupação do solo, através da análise de suas propostas e seu desempenho¹ real.

2.2- Objetivos Específicos:

Analisar as leis de uso e ocupação do solo e o código de edificações de São José

dos Campos;

Analisar os loteamentos da zona sul de São José dos Campos e seu desempenho;

Analisar os lotes mínimos, as residências neles inseridas e seu desempenho.

A análise do desempenho tem a intenção de conhecer e interpretar as correlações

existentes entre a implantação das edificações e as frações de terrenos por elas

consumidos, e com isso contribuir para a compreensão da qualidade de vida dos

habitantes.

2.3- Hipóteses:

O lote mínimo urbano, em muitos casos, não satisfaz plenamente a necessidade

real de uma família;

O tipo de residência que pode ser construída no lote mínimo, muitas vezes não

garante a qualidade de vida dos moradores;

Os loteamentos com lotes mínimos apresentam “problemas urbanos”, como a

dificuldade de arborização e perda de desempenho das edificações;

O proprietário é “refém” do lote e não tem controle sobre as variáveis que o

cercam.



2.4- Justificativa:

O parcelamento do solo urbano em frações minúsculas é uma forma de ocupação

“predatória” que contribui, em muito, para a degradação da qualidade de vida.

Ter uma moradia não significa viver bem, ter um lote não significa poder

construir uma boa residência. Muitas vezes o lote mínimo devido ao seu formato e

localização não favorecem a execução de uma moradia de qualidade, somada ainda a

ignorância, falta de informações e a carência de recursos que contribuem para que a

família que ali habita viva de forma precária.

1) desempenho. S. m. 1. Ato ou efeito de desempenhar (-se). 2. Execução de um trabalho,
atividade, empreendimento, etc., que exige competência e/ou eficiência. 3....

desempenhar. V. t. d. 1.... 2.... 3 .  Cumprir (aquilo a que se estava obrigado). 4. Exercer,
executar. 5.... 6.... 7. Cumprir, executar.

Fonte: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda.  Dicionário Aurélio Básico de Língua
Portuguesa .  Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira S/A, 1995.



3- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1- A questão habitacional através do tempo.

3.1.1- A situação no exterior.

A história mostra a existência de uma conexão entre os fluxos e refluxos de

migrações urbanas, os surtos de crescimento urbano-industrial e os modos de atuação

dos governos na condução do problema de habitação destinada à população de baixa

renda.

Embora seja verdade a observação de que não em todos os casos, o processo de

urbanização tenha sido resultado da expansão industrial, não se pode negar que as mais

graves crises de escassez e de deterioração da habitação popular têm coincidido com os

períodos de implantação de novas indústrias nos centros urbanos.

Segundo Engels (1975), no final do século XVIII, tanto na Inglaterra quanto no

País de Gales, vários problemas surgiram nos núcleos urbanos decorrentes dos

processos de industrialização e urbanização. A população que deixava o campo, atraída

pela oferta de emprego no sistema fabril, criava nas cidades, novas camadas de

proletariado urbano, ampliando a taxa populacional desses aglomerados com relação ao

total de habitantes do país. A qualidade de moradia dos trabalhadores da indústria era a

pior possível; seu miserável aspecto, suas péssimas condições de higiene, seu

adensamento em terrenos exíguos foram responsáveis pela permanência de doenças que

alarmaram e dizimaram parcelas consideráveis da população dos maiores centros. As

taxas de mortalidade, principalmente a infantil, assumiram proporções assustadoras,

muito superiores às taxas apuradas nas áreas rurais.

Tais condições, insuportáveis para a época, motivaram e determinaram o início

de algumas medidas sistemáticas capazes de influir nas habitações da população de

baixa renda.

Em todas as grandes cidades industriais, a extrema miséria em que haviam

mergulhado as classes pobres contrastava com os rápidos progressos alcançados pela

revolução industrial. Relatórios descreviam o quadro terrível das habitações pobres. Eis

um trecho dos comentários de J.C.Symons, comissário do governo designado para

relatar a situação das populações miseráveis da Inglaterra, numa publicação de 1839



(ENGELS, 1975): “Vi a miséria em algumas de suas piores facetas, tanto aqui como no

Continente, mas antes de ter visitado os wynds (ruelas) de Glasgow não acreditava que

tantos crimes, tanta miséria e tantas doenças pudessem existir num país civilizado. Nas

hospedarias de baixa categoria, dormem no chão dez , doze, por vezes vinte pessoas

dos dois sexos, nas mais variadas idades e em vários graus de nudez. Esses

compartimentos são, de uma maneira geral, tão sujos, úmidos e decadentes que

ninguém faria aí pernoitar o seu cavalo.”

Esses fatos repercutiram entre os setores mais esclarecidos do Império Britânico,

os perigos que representavam para toda a comunidade e os protestos feitos pelas

organizações dos trabalhadores levaram os poderes públicos a examinar e a pôr em

prática medidas que pudessem amenizar a situação das condições de moradia das

classes pobres. Várias tentativas foram feitas para facilitar a construção de habitações de

custo reduzido, assim como para dotar de melhores equipamentos urbanos os bairros da

população menos favorecida (ENGELS, 1975).

Uma antiga prática rural, o fornecimento de habitações para os trabalhadores do

campo, foi então incorporada às atividades dos novos empresários industriais. Chamado

de “cottage system”, este sistema consistia na implantação de habitações unifamiliares

no entorno das fábricas destinada aos seus trabalhadores.

A experiência dessas colônias estendeu-se rapidamente a várias regiões e muitos

desses núcleos se transformaram mais tarde em grandes aglomerados urbanos. Eram

evidentes as vantagens de habitação isolada sobre os imundos porões e hospedarias

coletivas. Por isso, o modelo passou a ser imitado na maioria dos países da Europa,

onde quer que brotassem os novos rebentos da revolução industrial.

Os conjuntos habitacionais construídos junto às fábricas, alastram-se, com o

tempo, por todo o novo mundo industrial. As organizações de trabalhadores, embora

considerassem todas as superioridades do novo sistema, manifestavam também algumas

reservas por causa da exposição dos trabalhadores a abusos. Os patrões freqüentemente

exageravam nos descontos dos aluguéis e também, utilizavam a condição de locadores

de suas casas como elemento de pressão para fazer com que os operários reduzissem os

termos de suas exigências salariais.

Devido às precárias condições de salubridade, foram os protestos dos

trabalhadores que sensibilizaram os governos das nações mais industrializadas por abrir



caminho a uma legislação, no sentido de facilitar a edificação de conjuntos de casas

para trabalhadores.

Começa, então, na segunda metade do século XIX, a participação do Estado no

estudo e no encaminhamento de soluções para a crise da habitação operária que assumia

aspectos cada vez mais graves.

Segundo FINEP (1985), “a construção da cidade operária de Mulhausen

(Mulhouse) na Alsácia, no governo de Luiz Bonaparte, havia empolgado a maioria dos

empresários europeus que nela viam o meio para solucionar os descontentamentos dos

seus operários. Sua construção resultou da associação entre os capitalistas e o

Segundo Império Francês que propalava sua divisa: Fazer de cada trabalhador um

proprietário e de cada proprietário um trabalhador. A essa intervenção do Estado

Imperial Francês, seguiram-se medidas legais de apoio e várias iniciativas de

renovação urbana. Pelo Parlamento Britânico e por vários governos europeus foram

baixadas leis, destinadas a apoiar iniciativas particulares na construção de casas para

a população trabalhadora. O barão Georges Haussmann, que administrou a região

parisiense entre os anos de 1853-1870, durante todo o governo de Napoleão III,

tornou-se o símbolo desse impulso reformador das zonas deterioradas das metrópoles.

Ganhou imitadores em diversas capitais do mundo, destacou-se por suas atitudes

corajosas, mas pouco humanitárias, que não levaram em conta as dramáticas

conseqüências de remoção de milhares de dezenas de famílias, das áreas centrais para

a periferia de Paris “

3.1.2- Antecedentes da situação habitacional no Brasil.

No Brasil, os acontecimentos da Europa (principalmente a maneira de atuação de

Haussmann), serão revividos cerca de 50 anos mais tarde por Francisco Pereira Passos,

Engenheiro brasileiro, formado em Paris, que como prefeito da cidade durante o

governo Rodrigues Alves (1902-1906), realiza o audacioso plano urbanístico que

modificou a paisagem do Rio de Janeiro.

“Deslocando do centro da Capital da República milhares de famílias de

trabalhadores, mandando expulsá-los das estalagens, cortiços e cabeças-de-porco,

ordenando a demolição de cerca de 3000 casebres, Pereira Passos usaria os mesmos



métodos e alcançaria resultados quase tão importantes quanto os obtidos em Paris no

século XIX. Sua equipe, de que participavam técnicos e cientistas do porte de um

Oswaldo Cruz e de um Paulo de Frontin, conseguirá transformar o Rio de Janeiro

numa cidade moderna, substituindo suas vielas sujas por largas avenidas, dotando-a de

abastecimento de água e rede de esgotos e livrando a cidade das endemias que há

muito castigavam seus habitantes. Mas assim como aconteceu na capital francesa,

velhas moradias destruídas não foram substituídas por novas e a população pobre,

varrida do coração da cidade, não encontraria refúgio senão nos pontos mais distantes

da periferia ou galgaria os morros, então quase desabitados, para plantar neles os

barracos das primeiras favelas” (FINEP, 1985).

Nota-se que os problemas relacionados com qualidade e quantidade de moradias

para as classes pobres só irão agravar-se na virada do século, pouco tempo depois da

abolição da escravatura e da proclamação do regime republicano. Foi nesse período,

marcado pelo florescimento das atividades comerciais e industriais, que as cidades

passaram a converter-se no principal centro de atividades econômicas.

No interior das fazendas e engenhos, os antigos senhores de escravos ainda não

estavam preparados para aceitar as exigências dos trabalhadores livres (assalariados).

“A tradição nas fazendas e nos engenhos era de rude trato com escravos, aos

quais apenas se davam aquelas mínimas condições materiais indispensáveis a sua

sobrevivência e a sua reprodução. A casa não representava um papel importante entre

essas condições, pois, segundo se dizia, para manter o escravo apto para trabalho

bastavam os três pês- Pão, Pau, Pano” FINEP (1985).

Quando se fala de habitação do escravo, não se faz referência a casa e sim a

senzala, edificação mais ajustada à preocupação preponderante dos senhores em manter

seus trabalhadores a salvo das possibilidades de fuga. As primeiras habitações a estes

destinadas teriam sido os casebres de taipa, cobertos de palha, construídos nas

vizinhanças das casas-grandes. Na medida em que a docilidade dos negros foi

diminuindo e transformando-se em luta aberta contra os senhores, a senzala passou a

apresentar uma configuração construtiva que a aproximava cada vez mais de um

presídio.

Rios (1946), referindo-se às fazendas do Rio de Janeiro, na primeira metade do

século XIX, fala-nos assim das habitações dos escravos: ”A seguir, vinha à residência



dos escravos. Com o tempo, os ranchos ou palhoças, com cobertura de sapê que a

constituíam foram substituídos pela senzala, construção de taipa de pilão e de

cubículos térreos, dotados se uma única porta ou de janela e porta. Mas tanto a janela

quanto a porta estavam dotadas de rótula”.

Costa (1966), que estudou os aspectos mais dolorosos da escravidão e as

características com que ficaram marcadas as transições do regime escravo para o regime

de trabalho livre nas fazendas de café, faz uma descrição bastante explícita dos

alojamentos predominantes nessa época: “Uma ceia ligeira encerrava o serão: os

pretos recolhiam-se às senzalas, onde ficavam fechados até o dia seguinte. Os edifícios,

na grande maioria, eram alongados, de forma retangular, construídos de pau-a-pique e

cobertos de sapê, sem janelas, tinham uma porta única, e aberturas de trinta a quarenta

centímetros na parte superior, junto à coberta. Quando sucedia de haver janelas, eram

fechadas por grades, o que refletia a preocupação de impedir fugas. As senzalas

localizavam-se, em geral, nas proximidades da residência do fazendeiro, dada a

necessidade de fiscalizar melhor a escravaria. Homens e mulheres dormiam em casas

separadas. As crianças tinham suas camas junto a das mães. As divisões internas

formavam pequenos cubículos, onde o mobiliário era escasso. Apenas uma tarimba e

um jirau. Aquelas feitas de madeira, dois e meio a três pés de largura, encimadas de

esteiras ou cobertores, e um pequeno travesseiro de palha. No jirau, o escravo

guardava seus pertences. Às vezes, a tarimba era mais alongada de forma a permitir

que se colocasse um baú na extremidade. Em algumas fazendas, encontravam-se, ao

lado das senzalas, pequenas cabanas de pau-a-pique, cobertas por sapê ou folha de

bananeira e sem aberturas. Esses casebres destinavam-se aos casais.”

E ainda complementa:

“No longo corredor das senzalas, eram construídos fogões primitivos, onde os

negros preparavam, uma vez ou outra, algum prato simples: peixe, caças do mato,

principalmente tatus, iguanas, pacas, cutias ou capivaras. À noite, terminando o serão,

quando fazia frio, amontoavam-se de cócoras em redor do fogo, fumando e

conversando em grande algazarra. Atrás das senzalas, ficavam as privadas, às vezes

substituídas por barricas com água até o meio e colocadas no corredor. As senzalas

ficavam abertas até as dez ou onze horas da noite, quando, a um sinal do feitor,

recolhiam-se os escravos às suas habitações”.



Segundo Stein (1961), contra a imundície dos alojamentos dos escravos e

demonstrando certa preocupação pelos focos de doenças deles propagados, uma

resolução da Câmara datada de 1855 assim dispunha: “Recomenda que os fazendeiros

tomem medidas de higiene indispensáveis nas condições atuais das fazendas, onde, por

via de regra, a alimentação dos escravos é má, e as senzalas imundas, com muita gente

amontoada em espaços exíguos”.

Além de escravos, os engenhos e fazendas povoavam-se de outros tipos de

trabalhadores – os moradores ou agregados, a quem os proprietários davam “casa e

terra”. Eram em geral brancos ou negros libertos, que viviam de plantar “a meia” ou de

dar dias de serviço aos patrões. Malvistos pelos senhores, tanto quanto os posseiros das

vizinhanças, formavam a legião dos sem - terra perseguidos e sempre ameaçados de ser

suas choupanas incendiadas quando havia interesse em expulsá-los da propriedade. Suas

casas obedeciam aos padrões ainda hoje vistos por todo o interior brasileiro, variando

conforme os materiais existentes, as diferenças climáticas e os costumes locais (FINEP,

1985).

Em seu livro “A sociedade rural, seus problemas e sua educação”, Leão (1940),

apoiando-se em trabalho de Aluízio Bezerra Coutinho, abordava as condições de

habitação das classes pobres, perfilando a sua classificação em sete tipos: “Para o

escravo, de ordinário a casa (a senzala) era construída de pedra e cal nos terrenos da

casa-grande ou era simples puxado continuando, pelos fundos, a habitação do senhor.

Para o pobre, para o homem do povo, para o trabalhador livre da cidade e do campo, a

habitação foi outra. Conforme a região, os materiais disponíveis e as possibilidades

dos indivíduos, as casas foram:

1 - palafita – à margem dos grandes rios, lagos e pântanos;

2 - mocambo – de palha ou de sapê;

3 - mocambo de taipa – coberta de palha ou zinco;

4 - casa de taipa coberta de telha;

5 - casa de madeira coberta de palha;

6 - casa de madeira coberta de madeira;

7 - casa de pau-a-pique coberta de zinco, palha ou madeira.”

No trabalho “O problema açucareiro de Sergipe”, afirma Orlando Vieira Dantas

(in FINEP, 1985), que “a senzala de chão batido, de paredes de taipa e de coberta de



telha, agarradas umas as outras, com sala de frente, camarinha, sem janelas e uma só

porta, era a constante em todas as propriedades”. E observa: “Com a abolição e a

conseqüente fuga da senzala para os aglomerados urbanos, surgiu a casa de taipa e

palha, com a cobertura à maneira de chalé, de duas portas e uma janela, sendo uma de

frente. Nem pior nem melhor do que a senzala, apenas o direito de viver livre em sua

própria casa. A necessidade de atrair o braço livre para as suas lavouras obrigou o

senhor de engenho a modificar as suas senzalas, em parte, colocando porta no fundo

das casas e janelas de frente a fim de dar ao trabalhador liberto as garantias que a sua

nova situação social determinava. Pouco a pouco as senzalas vão sendo substituídas

pelas chamadas vilas operárias. São casas construídas em grupos, de adobe, paredes

rebocadas e caiadas, barradas a piche, com uma sala de frente e outra de jantar, um

quarto, uma cozinha e armadores de rede”.

Em contrapartida, enquanto tendiam a desaparecer no campo os cubículos

imundos em que se amontoavam as populações escravas, cresciam nos centros mais

populosos e mais adiantados outros tipos de habitações coletivas, verdadeiras senzalas

urbanas, focos de doenças endêmicas como eram considerados os cortiços e as cabeças-

de-porco.

A posse, através da invasão ilegal de terrenos, ainda não havia se transformado

numa prática no meio urbano; e os cortiços, as estalagens, as cabeças-de-porco, todas

essas e pouco melhoradas variedades de senzalas urbanas ofereciam a vantagem de se

situar mais ou menos próximos dos locais de trabalho. As fábricas ainda não haviam se

derramado pelos subúrbios. No primeiro surto industrial, da última década do século

XIX, as fábricas localizaram-se nos bairros, e os cortiços serviam tanto para abrigar os

artífices, pedreiros, carpinteiros, marceneiros, alfaiates quanto os trabalhadores de

fábrica. Não é recente a instituição de cortiços – essas fileiras de casinholas, umas

pegadas às outras, com o mínimo de espaço para empilhar casais e filhos num diminuto

cômodo, e sem instalações sanitárias, cozinhas ou bicas d’água individuais.

Todos esses “equipamentos” eram de uso comunitário, organizados num pátio,

onde a multidão de moradores disputava diariamente sua vez.

As precárias condições do interior dessas habitações começaram a preocupar o

poder público, como pode ser observado através do edital promulgado pela Câmara

Municipal do Rio de Janeiro em 01 de agosto de 1855 com a exigência de que “a



construção de qualquer novo cortiço deve se submeter à aprovação da Câmara”. Mais

tarde, 01 de setembro de 1876, chega-se ao extremo de “proibir a construção de novos

cortiços”. Mesmo assim, estes se alastraram pela cidade, observando-se rápido

crescimento depois de 1888, ano da Abolição.

3.1.3- O século XX.

Na maioria dos países onde foi necessário um programa de renovação urbana, os

governos viram-se obrigados a enfrentar, grave e crescente escassez de habitações para

os centros urbanos. Nos países da Europa as duas guerras mundiais e as crises cíclicas

contribuíram para tornar ainda mais graves as condições de habitação dos trabalhadores.

Por isso, de acordo com Maia (1947), “planos colossais subsidiados pelo estado foram

postos em prática em vários países. Na Inglaterra, entre 1919 e 1934, e a partir do

Town Planning Act, foram construídas 2.112.000 novas casas, das quais 1.180.000

subsidiadas. Na Alemanha o problema dos blocos insalubres (demolição, reconstrução,

transferência dos inquilinos) foi objeto de leis criando subsídios em 1925 e em 1930.

Durante esses anos cerca de 3.000.000 de casas foram construídas, das quais

2.500.000 subsidiadas.”

O progresso da ciência propiciou a redução da taxa de mortalidade e,

conseqüentemente, a intensificação do crescimento da população mundial, que atingiu

seu primeiro bilhão de habitantes por volta de 1830. Em menos de cem anos ela

duplicou, dobrando novamente nos cinqüenta anos seguintes. Segundo estimativas das

Nações Unidas (FINEP, 1985), “a população mundial duplicará, ainda, mais uma vez

em cerca de trinta anos, atestando a aceleração da expansão demográfica mundial.”

São dados que fazem com que esse fenômeno contribua para a intensificação da

carência de moradia, especialmente nos países do Terceiro Mundo onde às

peculiaridades dos processos de desenvolvimento de cada um se somam uma mais alta

de expansão demográfica e uma maior carência de recursos.

Já no Brasil, os acontecimentos do século XX são muito bem retratados no livro

“500 anos da casa no Brasil”, (VERÍSSIMO; BITTAR, 1999) onde: “As

transformações sociais decorrentes da Abolição da Escravatura e da Proclamação da

República também influenciam no modo de morar. Compactam-se os espaços, pois não



há mais o escravo para as tarefas consideradas servis, como recolher o lixo, limpar a

casa e seus despejos, que passam para a responsabilidade direta ou indireta da mulher.

Há uma aceleração no processo de urbanização que implica um adensamento

demográfico, decorrente do loteamento de grandes propriedades, muitas agora

inviáveis por falta momentânea de mão-de-obra barata. Surgem as casas de cômodos,

as primeiras favelas e vilas operárias para abrigar a camada mais pobre da população.

As casas construídas para essa classe social procuram ser baratas, porém adequadas

para atender pelo menos às necessidades básica. A classe média, a pequena burguesia

urbana, freqüentemente vai ocupar casas de aluguel, com seus porões altos habitáveis e

banheiro no fundo dos quintais. De suas janelas voltadas para as ruas, que apresentam

fluxo de pedestres mais intenso, meninas suspiram ou observam de soslaio algum

admirador insistente, a lhes dirigir delicados acenos com o chapéu ou a bengala.”

“O PROPRIETÁRIO - ...Sala, três quartos, sala de jantar despensa, cozinha,

latrina na cozinha, água, gás, quintal, tanque de lavar e galinheiro.

A SENHORA - Não tem banheiro?

O PROPRIETÁRIO - Terá, se o inquilino o fizer A casa foi pintada e forrada há

dez anos; está muito suja...”  (AZEVEDO, 1972).

E ainda: “A elite, compreendida pelos latifundiários respaldados no café-com-

leite, então “reforçada” pelos industriais em ascensão, continua a ocupar seus

palacetes que reproduzem formas européias interna e externamente, ou mesmo

“exóticas”, conforme o poder aquisitivo do proprietário e a criatividade de seus

arquitetos. Em suas plantas, salas, salas, salas, cada uma com uma linguagem

estilística, para uma finalidade específica, refletindo tempos do ecletismo, quando o ser

era decorrência do ter.

As mulheres saem de casa, devidamente acompanhadas, para desfrutarem do

lazer oferecido pela cidade: lojas variadas, confeitarias, teatros, o cinematógrafo. Para

essas saídas, horas de preparação em aposentos criados para esse fim”.



O século XX é o espectador das mudanças nas formas de morar. Começando

pelas vilas que sugiram a partir da evolução dos cortiços, entre outras. Essas vilas são

apenas casas que dividem uma área em comum, fruto das necessidades econômicas.

Segundo Veríssimo; Bittar, (1999), “nos anos 20, um novo modo de morar surge

no Brasil, causando uma rejeição inicial: os edifícios de apartamentos, edificações de

vários pavimentos, com algumas unidades por andar, que começavam a rasgar os céus

das grandes cidades. A proposta causa admiração, porém a resistência em ocupá-los é

maior que a curiosidade. Torna-se necessária uma verdadeira doutrinação do futuro

usuário, começando pelo trabalho de compra do terreno, que por vezes abrigava um

palacete, até a apresentação de um projeto de arquitetura convincente, uma planta de

outro palacete, só que “empilhado” sobre outros semelhantes. Bem mais adiante, ao

longo dos anos 40, o edifício de apartamentos se populariza, abrigando a classe média

e mesmo segmentos mais baixos da população que ocupam os conjuntos habitacionais.

As residências térreas desse período pouco se alteram em relação aos partidos do

início do século. Apenas agregam uma varanda e um pequeno jardim à habitação,

como fronteira entre o público (rua) e o privado (o lar). Mais uma vez é a mulher

responsável por criações como essa, pois é nessa zona de transição, devidamente

vigiada, que podem acontecer os primeiros passos de um namorinho de portão.

Assemelhando-se às vilas, também encontramos ainda na primeira metade de nosso

século um particular modo de morar: os apartamentos para ganho. São edificações

geralmente de dois pavimentos, com poucas unidades, construídas, em muitas ocasiões,

por imigrantes portugueses ou espanhóis. Compõem-se de moradias compactas,

exceção feita a uma unidade em especial, que geralmente possui garagem e

dependências de empregados e destina-se ao proprietário, que mora no conjunto e

assume funções de “síndico” de um condomínio inexistente como pessoa jurídica, já

que não promove eleições nem possui convenção, sendo composto pelos inquilinos

condôminos.”

Por mais de meio século houve uma estagnação da evolução do “morar”. “Até os

anos 60, pouco se inovou no modo de morar. Mansões neocoloniais nos anos 20, casas

art déco no Estado Novo, dividindo as atenções com a proliferação de edifícios de

apartamentos com suas notáveis portarias residências modernas dos anos 50, com seus

jardins projetados, telhados escondidos e garagem em destaque. Na década de 70 o



mercado aproveita as condições desumanas das grandes cidades e investe na

propaganda de novos programas de habitação apartamentos com “varandas”, os

condomínios fechados, agregando uma diversidade de facilidades para o usuário,

isolando-o do contato com o resto da cidade – “ame-o ou deixe-o”. Afinal, “ninguém

segurava este país”, segundo a propaganda oficial. Segurança, conforto e lazer ainda

não eram suficientes. Sofisticando ainda mais os programas, os anos 80 assistiram a

expansão dos flats, onde o usuário só teria o trabalho de ir e vir, às vezes em transporte

exclusivo, oferecido pela administração do empreendimento” (VERÍSSIMO; BITTAR,

1999).

Voltando ao cenário da região de estudo, nas palavras de Chuster, (2000), “os

acontecimentos políticos e econômicos do país pouco se faziam notar pela população

de São José dos Campos até a inauguração da rodovia Presidente Dutra e a

implantação do CTA (Centro Técnico Aeroespacial). Isso marca o fim da fase

sanatorial que até então caracterizava a cidade. São José dos Campos, que até 1950

era uma pacata cidade de baixa densidade demográfica vê sua população crescer 72%

até 1960 e entre 1960 e 1970, 90,4 %. Esse crescimento demográfico intensifica o

processo de urbanização de modo desordenado e faz com que a Administração

Municipal tome providências e então, em 17 de agosto de 1971, foi votada pela Câmara

Municipal a Lei 1606/71, a primeira lei de zoneamento da cidade. Em 1973, o

crescimento demográfico e industrial era tão promissor que começaram os estudos

para implantação de uma nova cidade capaz de abrigar 120.000 habitantes e cerca de

24.000 unidades residenciais. O projeto denominado Urbanova previa a construção de

14.000.000 m² situados entra as margens do Rio Paraíba e Jaguarí, na região noroeste

do município. Em 1975, o crescimento da população mostrava que a lei de zoneamento

já necessitava ser atualizada, pois já não correspondia as necessidades. Em 1978,

reformulou-se o projeto lei que veio a ser a Lei 2263/80. A expansão continua no fim da

década de 70, se estendendo a sudoeste com a continuação do loteamento Jardim

Satélite e implantação do Bosque dos Eucaliptos. Esse planejamento, aliado ás

características físicas do relevo fizeram de São José dos Campos, uma cidade com um

crescimento direcionado, bem diferente das outras cidades do Vale do Paraíba.”

Não importando as mudanças ocorridas no durante o século XX, desde os

cortiços até os flats duplex, e em termos legais, do DECRETO 58/1937 até a LEI



FEDERAL 9.785/1999, o ponto chave de toda trama se concentra na família que ocupa

o espaço. É nesse ponto que deve estar voltada a atenção pois, conforme Veríssimo;

Bittar, )1999), ”...enfim, várias formas de morar, porém todas guardando inter-relações

semelhantes, mesmo com o passar do tempo, deixando entrever que a sociedade

brasileira tem uma face. Esta pode ser compreendida com clareza se percorrermos os

corredores de nossas residências e observarmos que a família é o seu principal fator

gerador.”

3.2- O processo de produção do espaço urbano.

Satisfazer a necessidade quase vital da habitação em uma sociedade onde a

propriedade privada constitui um dos esteios de sua organização é, no dizer de Souza

Lehfeld (1988), “um problema para a população que não tem onde morar ou reside em

condições precárias”. Nas sociedades organizadas em bases capitalistas, o acesso à

parcela mínima de terra (o lote mínimo) para satisfazer a essa necessidade, é regulado

pelo preço da mesma. Esse preço é formado segundo regras específicas de mercado

monopolista que se pauta, de um lado, pela capacidade limitada de produção do espaço

e, de outro, pelas vantagens locacionais decorrentes da disponibilidade de serviços

urbanos e infra-estrutura, das características sociais de vizinhança ou de amenidades

ambientais.

A respeito dessas características do espaço urbano capitalista, Singer (apud

MARICATO, 1979) lembra que “como todo espaço urbano é propriedade privada

(com as exceções cabíveis), mesmo a pior localização tem que ser comprada ou

alugada”. Ainda segundo o autor, é a “renda monetária” que determina a acessibilidade

aos diferentes lugares da cidade, o que coloca as camadas mais pobres da sociedade em

franca desvantagem nesse mercado competitivo, pois o “funcionamento normal da

economia capitalista não assegura um mínimo de renda a todos”.

Como conseqüência, o processo de produção do espaço urbano é marcado por

diferentes estratégias, que resultam também em formas diferenciadas que, em última

instância, revelam mesmo ao observador mais inocente que a sociedade não se

movimenta de maneira homogênea, ainda que movida pelos mesmos impulsos:

sobrevivência, produção e reprodução.



A problemática da produção do espaço urbano e da habitação nas cidades

capitalistas tem sido objeto de intensa e às vezes apaixonada discussão, abordando

aspectos teóricos e empíricos, que podem ser encontrados, entre outros, em Engels

(1975), Lojkine (1981), Maricato (1979; 1996), Lefebvre (1991), Carlos (1994). O

estudo em questão tem seu foco voltado para os aspectos empíricos do processo de

produção do espaço urbano, através do processo de parcelamento do solo para fins

urbanos.

Nesse sentido, para facilitar a compreensão do recorte dado ao tema e tornar

mais clara a abordagem que se dará ao parcelamento do solo, é oportuno reproduzir

algumas ressalvas de Silva (1995), jurista de destaque no campo do Direito Urbanístico

Brasileiro, que batizarão a visão a ser adotada no processo analítico:

1. “Parcelamento urbanístico do solo é o processo de urbanização de uma

gleba, mediante sua divisão ou redivisão em parcelas destinadas ao exercício das

funções elementares urbanísticas.”

2. “Há uma diferença entre o parcelamento urbanístico do solo e o

parcelamento da terra para fins rurais que é assunto do direito agrário. Pode se referir

à modificação das dimensões e confrontações da propriedade urbana, o parcelamento

urbanístico do solo é da alçada do direito urbanístico.”

3. “O parcelamento urbanístico do solo é resultado de um conjunto de

operações materiais juridicamente reguladas, que consistem em: execução de planos de

arruamento, planos de loteamento, em desmembramentos, em desdobro de lotes ou

ainda em re-parcelamento.”

Comumente entendidos como sinônimos, arruamento e loteamento constituem,

no entendimento de Silva (1995), duas operações juridicamente distintas, porém

“conexas”. O arruamento não pressupõe loteamento, enquanto que o loteamento não

pode prescindir do arruamento. O arruamento caracteriza a divisão do solo promovida,

pela abertura, de vias de circulação que resultam obrigatoriamente na formação de



quadras resultantes do arruamento em lotes. Os lotes constituem unidades edificáveis e

juridicamente independentes fazendo frente para as vias de circulação.

A diferença entre arruamento e loteamento e os demais institutos relativos ao

parcelamento urbanístico do solo reside no fato de que, os dois primeiros implicam na

abertura de logradouros públicos, com transferência de áreas para o Poder Público –

sistema viário e áreas para equipamentos urbanos e comunitários. As demais

modalidades (desmembramento, fracionamento), ao contrário, constituem uma simples

repartição da gleba, não implicando em atos de urbanização, decorrentes de vontade do

proprietário ou de decisão judicial (arrematação, partilha por herança ou dissolução de

sociedade conjugal). Contudo, todas elas estão subordinadas ao regime urbanístico

definido em lei pelo Poder Público, a quem cabe a aprovação e fiscalização de sua

execução.

Nenhuma outra ação urbana revela com tanta propriedade e simultaneamente as

quatro categorias metodológicas fixadas: Estrutura, Processo, Forma e Função.

Isso porque é justamente na figura do parcelamento do solo, com a respectiva

implantação do arruamento, que nasce a cidade (MASCARÓ, 1997), e que manifesta os

erros e acertos da proposta urbanística lançada, condicionando o desenvolvimento

futuro da cidade. São os loteamentos, no seu conjunto, que apresentam ao observador as

formas que a estrutura urbana assume e revelam, sob os pontos de vista temporal e

espacial, as mudanças que se realizam no processo de produção da cidade. Por outro

lado, a produção de espaços para a moradia, seja ela através de loteamentos ou de

simples desdobramentos da propriedade, somente ocorre porque existe uma demanda

imposta pelo processo de produção do sistema econômico urbano, que tem justamente

na aglomeração o seu principal fator de produção. A concentração de atividades e

pessoas em um lugar gera essa demanda. Portanto, os loteamentos são ao mesmo tempo

causa e conseqüência da interferência nos sistemas humanos e ambientais.

3.3- Os agentes que produzem os loteamentos.

Ao procurar dissecar o significado do espaço urbano Corrêa (1989), caracteriza a

cidade como sendo “...também o lugar onde as diversas classes sociais vivem e se

reproduzem” e sobre a qual se projeta um conjunto de “crenças, valores e mitos criados



no bojo da sociedade de classes” do que resulta que o espaço urbano assume, dessa

forma, “   uma dimensão simbólica...” característica de cada grupo social e, ainda

variável segundo as diversas facetas desse mesmo grupo. Espaço fragmentado,

produzido por um grupo social estruturado em classes e articulado de maneira desigual,

a cidade se constitui também em um espaço de conflitos sociais, na busca pelo

“...direito à cidade, à cidadania plena e igual para todos.”

“O espaço urbano capitalista - fragmentado, articulado, reflexo, condicionante

social, cheio de símbolos e campo de lutas - é. um produto social, resultado de ações

acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes que produzem e consomem

espaço” (CORRÊA, 1989). Com base nessa afirmação começam a se delinear as

categorias analíticas que, através de seu relacionamento, permitirão desvendar a

natureza do processo de produção do espaço urbano. São elas:

a) os proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais;

b) os proprietários fundiários;

c) os promotores imobiliários;

d) o Estado;

e) os excluídos; e

f) os profissionais prestadores de serviços para cada um dos agentes apontados.

Com relação à atuação desses agentes, é importante destacar que os mesmos

agem segundo estratégias diferentes. No entanto, como o processo de parcelamento do

solo pressupõe uma cadeia de produção de um ciclo para produzir um produto

inacabado, que é o lote em primeira instância e a habitação o objetivo final, essa prática

às vezes exige um certo “acordo” entre as partes envolvidas. Pode haver, por exemplo,

associações de interesses comuns, como no caso dos três primeiros agentes que se unem

em torno da apropriação de uma renda da terra, subjacente ao propósito dominante da

sociedade capitalista, que é o da reprodução das relações de produção, com o fim de

garantir a continuidade do processo de acumulação. Também pode haver associações

entre interesses conflitantes, como por exemplo, o Estado e os Promotores Imobiliários

no que diz respeito à qualidade da urbanização efetivada através do loteamento. Sobre

as associações entre os diversos agentes, o que fica claro é que essas alianças podem



atuar com efeito sinérgico - é o caso dos empresários industriais ao investirem seus

rendimentos pessoais na atividade imobiliária de loteamentos, onde a mais-valia é

extraída duas vezes dos rendimentos dos trabalhadores - sobre alguns processos e

podem até mesmo eliminar alguns conflitos que originalmente se apresentam.

Ainda segundo Corrêa (1989), “... é importante notar que as estratégias,

adotadas pelos diversos agentes variam no tempo e no espaço...” tanto em função de

causas internas como externas, pois como aponta Santos (1996) “o fenômeno humano é

dinâmico e uma das formas de revelação desse dinamismo está, exatamente, na

transformação qualitativa e quantitativa do espaço habitado”.

Além do aspecto da intensidade e distribuição espacial dos loteamentos, cabem

considerações relacionadas aos agentes promotores dos empreendimentos, que em

última instância dão a conotação social ao processo.

3.4- Referencial jurídico institucional.

O procedimento administrativo para a aprovação de projetos de parcelamento do

solo, apesar da existência de normas rudimentares, estava subordinado às disposições

estabelecidas em nível federal desde 1937 com a edição do DECRETO-LEI Nº 58, que

dispunha sobre a venda de lotes em prestações, esboçado pelo Deputado Federal

Waldemar Ferreira, inspirado na legislação Uruguaia editada em 1931, com o objetivo

de garantir os direitos dos adquirentes e a proteção ambiental (COUTO, 1981). A edição

do DECRETO-LEI coincide com a fase inicial do processo de industrialização do Brasil

e os primeiros efeitos da concentração urbana já começavam a se manifestar,

especialmente nos grandes centros industriais. Nesses centros, conforme destacam os

autores citados, começavam a se verificar problemas relacionados à proliferação dos

loteamentos e os problemas jurídicos decorrentes da não transferência de domínio dos

lotes colocados à venda se acumulavam. Na verdade, o instrumento vem em resposta a

um processo que já se instalara e viria a se ampliar com o passar dos anos: o

crescimento das cidades que possibilitava o surgimento de uma nova esfera associada ao

capitalismo industrial, tal como descrevem Lessa e Dain (apud BELUZZO;

COUTINHO, 1984).



O DECRETO-LEI em questão dispunha sobre o loteamento e a venda de

terrenos tanto urbanos quanto rurais, estabelecendo as normas jurídicas para o efetivo

reconhecimento das unidades territoriais resultantes através do Cartório de Registro de

Imóveis. No entanto, conforme indicado no § 1º, do Art. 1º, os planos e plantas de

loteamentos situados nas áreas urbanas somente seriam objetos de registro, desde que

previamente aprovados pelas Prefeituras, ouvidas, quando for o caso, as autoridades

sanitárias e militares. Por outro lado, independente da localização do terreno a ser

parcelado, o projeto deveria vir anotado com a devida responsabilidade técnica

(assinatura do engenheiro que executou as medições).

Muito embora tratasse apenas dos aspectos formais do registro de um

parcelamento do solo, o regulamento procurava abranger todas as modalidades de

fracionamento do solo, aí incluindo os desmembramentos reconhecidos como uma

modalidade diferente, mesmo não implicando na abertura de novas vias, ou na extensão

de vias já existentes, como no caso dos loteamentos. Esse reconhecimento somente se

deu com a edição da LEI 6.766/79. O DECRETO-LEI deixava, ao encargo das

Prefeituras a definição do regime urbanístico a que estariam sujeitos os projetos de

divisão de lotes para a venda em prestações. Essa dedução é confirmada pelos estudos

realizados por Couto (1981).

No que diz respeito às exigências documentais para o efetivo registro no Cartório

de Imóveis, comparativamente aos instrumentos legais que sucederam ao DECRETO-

LEI 58/37, poucas alterações se procederam. Mas as bases ali estavam definidas:

Memorial descritivo contendo:

a) denominação, área, limites, situação e outros característicos do imóvel;

b) relação cronológica dos títulos de domínio, desde 30 anos, com indicação da

natureza e data de cada um e do número e data das transcrições, ou cópia autêntica dos

títulos e prova que se acham devidamente transcritos;

c) plano de loteamento no qual conste o programa de desenvolvimento urbano,

ou de aproveitamento industrial ou agrícola, nessa última hipótese, informações sobre a

qualidade das terras, águas, servidões ativas e passivas, estradas e caminhos, distância

da sede do município e das estações de transporte de acesso mais fácil.

Planta do imóvel, assinada também pelo engenheiro que tenha efetuado a

medição do loteamento, com todos os requisitos técnicos e legais; indicada a situação,



as dimensões e a numeração dos lotes, as dimensões e nomenclatura das vias de

comunicação e espaços livres, as construções e benfeitorias, e as vias públicas de

comunicação;

Exemplar da caderneta ou do contrato-tipo de compromisso de venda dos lotes;

Certidão negativa de impostos e de ônus reais.

O DECRETO-LEI 58/37 e seus regulamentos vigoraram, até 1979, quando foi

editada a LEI 6.766/79. A regulamentação do DECRETO-LEI foi feita com base nº

3.079/38 (15/09/1938) e no DECRETO-LEI 271/67 (28/02/1967), que da mesma forma

que o instrumento principa1, não conseguiam ir além da normatização dos aspectos

jurídicos dos loteamentos e, ainda assim, de maneira deficiente, conforme Campos

Filho et al., (1969). Esses instrumentos não continham praticamente nenhuma

disposição relativa aos requerimentos urbanísticos, que foram deixados totalmente a

critério dos governos locais, dentro do princípio constitucional da autonomia municipal,

cuja as bases já haviam sido lançadas na Constituição de 1936. Aos Municípios

competia regular sobre o seu peculiar interesse. As deficiências do instrumento

normativo, segundo os autores citados, residiam na excessiva preocupação com os

aspectos jurídicos, no não tratamento dos loteamentos em áreas rurais e, o mais grave,

não continha nenhuma referência às sanções a que estariam sujeitos os transgressores.

Esta última consideração fez com que o DECRETO-LEI 58/37 se tornasse “letra

morta”, que somado as demais deficiências o tornava um instrumento “...vazio de

conteúdo social e jurídico”.

Até 1979, em termos de normas gerais para o parcelamento do solo prevaleciam,

no âmbito federal, as disposições  do DECRETO-LEI nº 58/37 e seus regulamentos.

Com a sanção da LEI nº 6.766/79, de 19 de dezembro de 1979, em substituição parcial

ao DECRETO-LEI no 58/37 seus regulamentos, o dispositivo regulador da produção de

lotes assume um caráter de instrumento urbanístico em nível federal, passando a atuar

como um dos instrumentos do processo de aplicação do Plano Diretor, que estabelece as

diretrizes urbanísticas para o desenvolvimento local. A LEI 6.766, como ficou

conhecida, assumiu essa característica de instrumento do Plano Diretor exatamente

porque foi editada em um momento no qual a ideologia do planejamento estava em alta,



tendo assumido o máximo de sua expressão justamente durante o Governo Militar, que

vigorou até o início dos anos 80.

Na verdade, esta nova Lei promoveu avanços em relação aos aspectos

urbanísticos a serem observados pelos loteadores e Administrações Municipais. Mas de

modo diferente que o DECRETO-LEI 58/37, pretendia ser muito mais do que um

instrumento urbanístico. Pretendia sim, regular o processo de compra e venda de lotes.

Isto é visível pela extensão dedicada aos aspectos urbanísticos comparativamente àquela

destinada aos aspectos processuais da aprovação, registro e comercialização dos lotes,

deixando para os Estados e Municípios “...estabelecer normas complementares

relativas ao parcelamento do solo municipal, para adequar o previsto nesta Lei às

peculiaridades regionais e locais”.

No entanto, ao estabelecer parâmetros urbanísticos que iam além da observância

do princípio da adaptação das disposições gerais as peculiaridades locais, o legislador

intencionava assumir parte do controle da ação das municipalidades, afrontando de

maneira clara o princípio da autonomia municipal previsto na Constituição Federal. Por

isso, segundo diversos juristas, a LEI 6.766 seria inconstitucional. No entanto, essa

inconstitucionalidade jamais foi argüida judicialmente, o que de certa forma reforça a

visão do legislador, pois seguindo o dito popular “quem cala, consente”. Então, por

conseguinte, as municipalidades consentiam com a tutela imposta pelo Governo

Federal.

O artigo 4º da LEI 6.766/79 expressa bem o caráter de instrumento de

planejamento urbanístico ao estabelecer vínculos entre o dimensionamento das áreas

públicas com a densidade prevista, tamanho mínimo de lote, faixas non aedificandi ao

longo de rios e canais, articulação do traçado viário proposto com o sistema viário do

entorno.

Em relação às normas anteriores à nova lei de parcelamento do solo, esta, apesar

de ainda não ser perfeita, apresenta, segundo Couto (1981), duas grandes inovações. A

primeira delas era a de obrigar que a partir de 1979 os projetos de loteamentos deveriam

obedecer a um conjunto de “regras urbanísticas mínimas” a serem complementadas

pelas disposições municipais, estabelecendo um vínculo entre as esferas de poder

federal, estadual e municipal. A segunda foi a criminalização dos atos lesivos a terceiros

e à administração pública provocados por empreendedores inescrupulosos ou por todos



aqueles que direta ou indiretamente contribuírem para a execução de parcelamentos

irregulares.

Às observações do autor citado acima, somam-se as considerações de Viana

(1985), acerca das inovações da LEI 6.766. Imperfeita, é, verdade, mas ela chama a

atenção do país para uma problemática que atinge a todos os países indistintamente,

muito embora não com a mesma intensidade: o crescimento das cidades. Essa Lei

constitui um grande avanço no que diz respeito à consolidação do direito urbanístico no

Brasil e um importante instrumento de condução da política urbana ao alcance das

Administrações Públicas (Federal, Estadual e Municipal). Um outro aspecto positivo,

ainda segundo Viana (1985), foi o fato de que o Governo federal, reconhecendo a

limitação dos instrumentos jurídicos disponíveis para o perfeito desenvolvimento de

uma política urbana, apresentou para a discussão, em 1983, um “projeto inovador que

disciplina o uso do solo urbano” e que se propõe a dar um duro golpe no estatuto do

direito de propriedade, mas continua em discussão até a atualidade no Senado Federal,

onde tramitam diversos anteprojetos de Lei.

Até a edição da LEI 6.766/79, a norma federal não fazia distinção entre as

diversas modalidades de parcelamento do solo. Apenas tratava de algumas disposições

administrativas para a aprovação de um projeto de parcelamento do solo e regulava as

relações comerciais jurídicas entre o comprador e o vendedor, tratando-as como uma

mera transação comercial não um fato urbanístico. A partir de 1979, o parcelamento do

solo passa a ser tratado como um processo que tem significativo interesse para a gestão

urbana. A nova Lei reconhecia o loteamento e o desmembramento como as modalidades

admissíveis para o parcelamento do solo urbano. Por loteamento entende-se aquela

modalidade de parcelamento do solo que implica na abertura de novas vias ou no

prolongamento, modificação ou ampliação das vias e logradouros públicos existentes.

Já o desmembramento, resulta na produção de lotes, desde que aproveite o sistema

viário existente, sem a abertura de novas vias, ou prolongamento, modificação ou

ampliação dos já existentes.

A produção de lotes para fins urbanos ficava agora restrita às áreas urbanas ou de

expansão urbana, estabelecidas por disposições municipais.

Por seu turno, ainda que a LEI FEDERAL 6.766/79 contenha significativos

avanços em termos de relação urbanística, ela tem o caráter de uma lei capitalista. Ela



incorpora os pré-requisitos da visão e da organização urbana capitalista sob o ponto de

vista administrativo e o empresarial, isto é, ela “empurra” para a área de influência das

empreiteiras e construtoras uma importante fatia do mercado imobiliário ligado à

produção do espaço urbano. Na verdade, diferente do que se fez em muitos municípios,

a Lei Federal de parcelamento do solo procurava orientar o mercado na direção da

produção de uma mercadoria específica: o lote urbanizado, cujo o requerimento de

capital para a produção de uma mercadoria tão cara não seria suportado pelos

proprietários imobiliários. Ela foi baseada no modelo francês, da mesma forma que o

DECRETO-LEI 58/37, já comentado anteriormente.

No entanto, aqui no mundo subdesenvolvido as condições sócio-econômicas são

diferentes, pois na França, as condições de desenvolvimento do capitalismo já se

encontravam em um estágio muito avançado. Muitas das condições iniciais do

desenvolvimento econômico e urbano já haviam sido superadas e as exigências em

termos de infra-estrutura, especificamente, eram compatíveis com o mundo capitalista.

Aqui, ao contrário, os loteadores defendem ardorosamente a execução de loteamentos

com baixo nível de exigências de infra-estrutura. Isso porque a população operária, que

é a grande consumidora dessa mercadoria, se já não tem renda compatível, para adquirir

um lote com a infra-estrutura mínima, como a abertura do sistema viário, água, energia

e drenagem pluvial, o que dizer, para dispor ainda de iluminação pública, esgotamento

sanitário e pavimentação.

Os empreendedores imobiliários alegam que esta é uma obrigação do Poder

Público através das concessionárias. Por trás desse discurso de uma classe

descapitalizada, ou pelo menos é o que procura demonstrar, sobrevive uma outra

prática, que a pesquisa revelou. Trata-se de uma espécie de um acordo firmado entre os

próprios loteadores e as empreiteiras que executam serviços de pavimentação. Os

loteadores não executam essas obras, transferindo a sua responsabilidade para o Poder

Público, que as contrata no mercado por um preço muito mais vantajoso para as

empreiteiras.

Além dos dispositivos legais que tratam especificamente do parcelamento do

solo, existem outros instrumentos que regulam, ainda que, indiretamente a matéria no

que diz respeito aos casos especiais. É o caso do Código Tributário Nacional e do

Estatuto da Terra (1964) que dispõem sobre a alteração do solo rural para fins urbanos,



conforme Couto (1985). Também a estrutura legal relativa à matéria ambiental se aplica

com todo o vigor ao parcelamento do solo para fins urbanos.

3.4.1- As leis e a cidade de São José dos Campos.

Para facilitar o entendimento, começaremos com a definição de algumas

expressões:

LOTE: Segundo a LEI FEDERAL 9.785/99, é o terreno servido de infra-

estrutura básica, cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano

diretor ou lei municipal para a zona em que se situe.

Considera-se infra-estrutura básica os equipamentos urbanos de escoamento de

águas pluviais, iluminação pública, redes de esgoto sanitário, abastecimento de água

potável, de energia pública e domiciliar e as vias de circulação pavimentadas ou não.

A infra-estrutura básica dos parcelamentos situados em zonas habitacionais

declaradas por lei como de interesse social (zhis) consistirá, no mínimo de:

I- vias de circulação;

II- escoamento de águas pluviais;

III- rede para abastecimento de água potável;

IV- soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica

domiciliar.

Observações referentes à LEI FEDERAL 9.785/99:

As modificações incluem definições que conceituam e diferenciam temas que

eram omissos na LEI 6.766/79. A definição introduzida para o lote leva em conta tanto

à dimensão, que deve atender aos índices urbanísticos municipais, como também os

benefícios mínimos de infra-estrutura básica, definidos nos parágrafos subseqüentes. Os

lotes têm de contar com o padrão comum ou social de infra-estrutura básica, para que

adquiram o status de lotes. As definições introduzidas induzem à padronização de

conceitos, diferenciando o lote do parcelamento social, do lote de parcelamento comum,

visando estimular a produção dos parcelamentos de padrão social. A definição de lote

tem em vista o conceito de utilidade: a área resultante de um parcelamento, apenas, é

uma mera fração de área maior. Quis o legislador que essa fração de área maior, para ser

considerada lote, contivesse utilidade bastante para receber uma construção que se



prestasse à moradia digna. O legislador, nas definições, não inovou exigências que já

não estivessem sendo adotadas ou que não fossem recomendadas tecnicamente. As

soluções admitidas para a infra-estrutura de padrão social, que não sejam consideradas

tecnicamente definitivas, devem conter o caráter da provisoriedade, sendo válidas para

assegurar solução mais imediata para o déficit de moradias. A incorporação de tais

definições na legislação federal não alterou substancialmente o que na prática ocorre no

âmbito dos municípios: a infra-estrutura interna dos parcelamentos (e até a externa), tem

sido toda ela exigida dos particulares por força das legislações locais, devendo continuar

a sê-lo, até em face das limitações financeiras dos municípios. O legislador federal, com

as definições introduzidas, está a induzir que o legislador municipal, tendo por

parâmetro a legislação federal, discipline a infra-estrutura urbana exigível do parcelador

para as diversas regiões do município, tendo por limite a infra-estrutura definida para o

parcelamento comum. Como as exigências passaram a ser insuficientes a que o produto

final do parcelamento seja considerado lote, caberá ao legislador municipal, por

proposta do Poder Executivo, aprovar a participação da Prefeitura na complementação

da infra-estrutura, nas hipóteses em que seja exigido do parcelador menos do que

necessário para que o produto final harmonize-se com a definição de lote.

Segundo a lei municipal (SJC) complementar 165/97:

LOTE: é qualquer área resultante de parcelamento do solo para fins urbanos,

com pelo menos uma divisa lindeira a via pública de circulação destinada à edificação.

LOTEAMENTO: é a subdivisão de glebas em lotes destinados a edificação, com

abertura de vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação

ou ampliação das vias e logradouros existentes.

PARCELAMENTO DO SOLO: é todo e qualquer processo de divisão da

propriedade municipal.

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO: é o índice pelo qual a

área do lote deve ser multiplicada para se obter a área máxima de edificação permitida;

EDIFICAÇÃO: é a construção destinada à habitação ou utilização de atividades

econômicas e institucionais;

EDIFICAÇÃO SECUNDÁRIA: é aquela isolada da edificação principal, sendo

acessória e não podendo constituir domicílio independente:

FRENTE DO LOTE: é a sua divisa lindeira a via oficial de circulação sendo que:



no caso de lotes de esquina, a frente do lote será determinada pelo proprietário;

no caso de lotes de forma irregular ou com mais de uma frente, sua definição

será de acordo com o esquema para a implantação de recuos, que faz parte da lei.

RECUO: é a distância medida em projeção horizontal, entre o limite externo da

edificação e a divisa do lote. Sendo que:

a) os recuos são definidos por linhas paralelas as divisas do lote, ressalvados

aproveitamentos do subsolo e a execução de saliências em edificações, nos casos

previstos em lei;

b) recuo de frente é definido por uma linha paralela ao alinhamento do lote.

TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA: é o índice pelo qual a área do lote deve ser

multiplicada para se obter a máxima área de projeção horizontal da edificação,

permitida no lote;

USO DO SOLO: é a destinação permissível para o imóvel, e se subdivide em:

residencial, comercial, de serviço, institucional e industrial;

UNIDADE HABITACIONAL: é a unidade formada pelo conjunto de

compartimentos destinados à moradia, de uso privativo de uma só família;

ÁREA ÚTIL: é a área da superfície limitada pela linha que contorna as

dependências privativas, cobertas, da unidade habitacional, passando pelas projeções:

a) das faces externas das paredes externas da edificação e das paredes que

separam as dependências privativas da unidade habitacional, das dependências de uso

comum;

b) dos eixos das paredes que separam as dependências privativas da unidade

habitacional considerada, das dependências privativas de unidades habitacionais

contíguas.

Então vem a pergunta: “Qual o desempenho do lote mínimo e da habitação nele

instalada no quesito qualidade de vida da família que o ocupa?”

Para responder essa pergunta primeiramente pesquisou-se a origem do lote

mínimo o qual surgiu legalmente no âmbito estadual no DECRETO N° 13.069/78 onde

foram regulamentadas as normas técnicas relativas ao saneamento ambiental nos

loteamentos urbanos. Este decreto determinava a área mínima do lote em 250,00 m²

com frente mínima de 10,00 m nas zonas residenciais.



Já nessa época, devido às condições econômicas, era comum a associação de

pessoas para a compra de um lote onde cada uma ficaria com 50% do mesmo,

conseguindo assim burlar a lei.

Como este fato tornou-se comum, a LEI FEDERAL 6.766/79 vem a

regulamentar essa situação permitindo lotes com área mínima de 125,00 m² e frente

mínima de 5,00 m.

Conforme Taschner e Mautner (1982), “no município de São Paulo, as

dimensões oficiais do lote urbano pouco mudaram desde o começo do século para

nossos dias. As maiores variações se deram no coeficiente de aproveitamento, que é a

relação entre a área construída e a área do lote.

A Lei 2.611 de 1923 sobre arruamentos estabelecia como 300,00 m² a área

mínima dos lotes (frente mínima de 10,00 m e profundidade mínima de 24,00 m) e

fixava entre outras normas em 1/4 o aproveitamento máximo do lote para as

edificações principais.

A Lei 3.427 de l929 mantinha a orientação da lei 2.611 e quanto a traçados e

espaços livres estabelecia a doação facultativa das ruas e espaços livres, no caso de

requerida oficialização; diferenciava a frente máxima dos lotes de 8,00 m para bairros

populares na zona suburbana e de 10,00 m nos demais casos. Aumentava para 1/3 da

área do lote o coeficiente de aproveitamento.

Em 1934 pelo ATO Nº663 e reiterada a relação de 1/3 para a edificação

principal em relação à área do lote e introduzida a obrigatoriedade de doação de ruas

e espaços livres.

Pela lei de zoneamento de 1974 para fazer referência apenas ao tamanho do lote

e coeficiente de aproveitamento tem-se como dimensão do lote mínimo 250,00 m2 e nas

zonas Zl (uso estritamente residencial, de densidade demográfica baixa) e Z2 (uso

predominantemente residencial de densidade demográfica baixa) coeficientes de

aproveitamento 1,0.

Vê-se, portanto que se a área do lote mínimo diminuiu 16,6% o índice de

aproveitamento aumentou de 75%.”

Em São José dos Campos, nas palavras de Chuster (2000): “São José dos

Campos cresceu no final do século XIX e no início do século XX, como quase todas as

cidades, em direção aos cantinhos herdados do passado, como foi o caso da ligação



com Minas Gerais através do bairro Santana. Atravessou ciclos econômicos como o do

algodão e do café, mas é a partir de 1920 que foram escritos os primeiros capítulos da

São José de hoje, configurada e estruturada a partir do processo de industrialização.

Esse processo, iniciado em 1920, ocorreu simultaneamente a uma outra fase da

cidade, que a tornou conhecida nacionalmente em razão do bom clima e dos

tratamentos dispensados aos enfermos da tuberculose: a Fase Sanatorial. Desde o

início do século XX a cidade era considerada como Estância Climática.

Em 1928 a abertura da rodovia Washington Luiz, ligando São Paulo ao Rio de

Janeiro, conhecida como Estrada Velha Rio-São Paulo, cortou São José por onde hoje

passam as avenidas Heitor Villa Lobos, Deputado Benedito Matarazzo, Samuel Wainer

e Juscelino Kubitschek. Essa ligação fez de São José passagem obrigatória por todos

aqueles que se dirigissem às duas mais importantes cidades do país, vindos do Nordeste

para São Paulo ou do Sul para o Rio de Janeiro. Esse fato trouxe maior movimentação

à provinciana cidade, ainda que grande parte dos viajantes tivessem enorme receio de

serem contaminados pela “peste branca” causada pelo bacilo de Kock.”

Quatro anos mais tarde, já em 1932, com objetivos muito específicos e de caráter

nitidamente higienista e de saúde pública, visando evitar a contaminação dos cidadãos

pela tuberculose, surge pela primeira vez na cidade uma lei que continha os princípios

do “zoning”, nascido na Alemanha ao final do século XIX e desenvolvido nos Estados

Unidos a partir de 1920, segregando e protegendo os cidadãos através da divisão

territorial Mancuso (1980) (apud CHUSTER, 2000).

Quase duas décadas depois, em 1950 o governo federal inaugura a Rodovia

Presidente Dutra, coincidindo com o principio do declínio da Fase Sanatorial. Essa

rodovia fez diminuir sensivelmente o tempo de ligação entre as duas maiores

metrópoles do país, sobretudo em relação a São Paulo, cidade que mais se tinha

relações.

A Rodovia Presidente Dutra por si só torna-se fator de grande atração para a

implantação de novas indústrias, que no caso de São José tornou-se mais especial ainda

em razão de vários outros aspectos institucionais e estratégicos, que se somaram à

acessibilidade proporcionada.

As transformações em razão da nova fase industrial, aos poucos põem fim à fase

sanatorial ao final da década de 50. E de acordo com Chuster, (2000), “para regular e



disciplinar o crescimento da cidade a Prefeitura tomou duas decisões: em primeiro

lugar foi promulgado em 1954 o Código de Obras, que tinha nos seus postulados

feições e princípios do “zoning” de 1932; e para planejar e pensar a cidade, iniciou-se

a elaboração de um Plano Diretor em 1958, com a celebração de um convênio que teve

a participação do Departamento de Obras Sanitárias do Estado de São Paulo - DOS,

do Centro de Pesquisa e Estudos Urbanísticos - CPEU, da Faculdade de Arquitetura e

Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAU-USP e da Prefeitura Municipal. O

processo de industrialização transcorrido durante a década de 60 fez romper

definitivamente os laços com o passado sanatorial, pois o crescimento e a urbanização

intensificada estabeleceram novas formas de convívio e fizeram incorporar à cidade

novas características, tais como: intensificação e diversificação das atividades

comerciais e de serviços, mais ao centro da cidade, surgimento de atividades de caráter

de lazer e recreação (inclusive noturnas), aumento do número de automóveis e

conseqüentemente do fluxo viário e a produção de unidades habitacionais através de

prédios residenciais multifamiliares. Para estabelecer as novas bases de crescimento

desejado do município, sem que houvesse comprometimento da qualidade de vida,

iniciou-se novamente, em 1968 a elaboração de um novo Plano de Desenvolvimento

Integrado - PDI, do qual resultou a primeira lei geral de zoneamento de São José dos

Campos em 1971. O estudo desse Plano iniciado em 1968 e a promulgação da lei de

zoneamento em 1971, constituiu-se num período de transição, onde o ano de 1970 pode

ser caracterizado como ponto de inflexão, porém nunca de ruptura. É a partir desse

ponto que passamos a contar com uma nova organização físico-espacial, que levou a

cidade à configuração atual. Em que pese o fato de que nem tudo que o havia no Plano

de Desenvolvimento Integrado - PDI tivesse sido transferido à lei que instituiu

oficialmente o plano propriamente dito, podemos afirmar que, do ponto de vista da

ordenação territorial, os resultados foram positivos. A conjunção de vários diplomas

legais, quase que promulgados ao mesmo tempo, como a legislação de Uso e Ocupação

do Solo, Código de Edificações, Código Administrativo, Código Tributário e a lei de

Parcelamento do Solo, todos oriundos do plano, permitiu corrigir os rumos da

urbanização até então praticada, criando um novo padrão de organização territorial,

bem como de estética e limpeza. Sem tais diplomas reguladores, São José dos Campos,

com certeza, não apresentaria a atual configuração, seja do ponto de vista territorial



como viária, o que a diferencia dos demais municípios vizinhos. É possível claramente

identificar, por exemplo, que os municípios vizinhos, como Caçapava, Jacareí e

Taubaté, não possuem um sistema viário do porte e características aqui encontradas,

bem como um padrão urbanístico e estético aqui praticados. A relação entre a cidade

industrial e o urbanismo moderno como atividade que acompanhou as transformações

introduzidas na cidade, passou a se dar através das leis de zoneamento, a primeira

encetada com a LEI 1.606/71. O zoneamento passa a ser praticado de forma

sistemática na administração municipal, passando pela LEI 2.263/80 em 1980, a LEI

3.721/90 em 1990 e por último a LEI complementar 165/97 em 1997. Essa última

decorre do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI, aprovado em 1995.”

A questão do lote mínimo sempre gerou controvérsia entre a fixação de outros

padrões, mesmo que mais restritivos, desde que fundamentados em maiores exigências.

De acordo com a LEI 9.9785/99, concluí-se que a área mínima do lote, em princípio,

será de 125,00 m2. No Estado de São Paulo será de 250,00 m2 (de acordo com o

parágrafo único do art. 21 do Decreto N° 13.069/78), ou poderá ser maior (maior

exigência) se legislação municipal assim a fixar.

As exceções previstas no dispositivo, quanto à obediência ao padrão mínimo, são

para os loteamentos destinados a urbanizações específicas ou edificação de conjunto

habitacional de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos competentes.

A Lei não definiu o que se entende por urbanização específica. Competirá ao

decreto regulamentar conceituar o que se entende por essa expressão, para os fins da

Lei, não sendo dado ao intérprete socorrer-se de conceitos técnicos variados para

especificar o significado da expressão, posto que, a ser assim, poder-se-ia chegar ao

extremo de dizer que todo loteamento para fins residenciais seria destinado a uma

urbanização específica, com o que a fixação do padrão mínimo poderia ser afastada

facilmente.

3.4.2- A relação: área do lote x área construída.

Para efeito desse estudo, analisaremos inicialmente a relação entre a área do lote

e a área construída, porque no âmbito legal, somente dados numéricos dimensionais são

levados em consideração. Para o loteador interessa somente a área a ser vendida e o seu



valor. Para a prefeitura, seu interesse está focado inicialmente na área do terreno e

depois na área construída, para que assim, baseado nessas dimensões, seja possível a

cobrança do IPTU.

Consideraremos o lote mínimo legal com área de 125,00 m², conhecido

popularmente como “meio lote”, que possui dimensão mínima de 5,00 m de frente ao

alinhamento e comprimento da frente ao fundo de 25,00 m. Segundo a Lei

Complementar 176/98 de 26 de outubro de 1998 - PMSJC, essa medida frontal pode ser

alterada até o limite de 9,00 m, para a garantia da condição de “meio lote”, tendo assim

o comprimento de aproximadamente 14,00 m, conforme a Figura 1:

Figura 1: O denominado “meio-lote” (que permite que a edificação seja construída junto

à divisa lateral) em seus diferentes modos de apresentação.



Segundo a LEI 165/97, vigente em de São José dos Campos, a área máxima que

poderá ser ocupada no lote varia conforme o zoneamento do local de acordo com a

tabela de CARACTERÍSTICAS DE USO E OCUPAÇÃO DOS LOTES NAS ZONAS

DE USO (Anexo 1):

Verificamos que é possível a existência do lote mínimo nas seguintes zonas de

uso: ZM1, ZM2, ZM3, ZM4, ZC e ZESFX (ZM- zona mista, variando de 1 a 4, ZC-

zona central e ZESFX- zona especial de São Francisco Xavier). Serão desprezadas as

zonas: ZC e ZESFX, pois estão fora da área de estudo.

Dois parâmetros são responsáveis pelo resultado da área máxima que poderá ser

ocupada no lote:

1° - A taxa de ocupação.

2° - Os recuos.

Lembrando que sempre prevalecerá o valor menor, verifica-se que a máxima

área a ser ocupada no lote de 125,00 m², após a aplicação da taxa de ocupação (0,65), é

de 81,25 m². Já de acordo com os recuos, conforme a Figura 2 (na ZM1, que é o caso

mais severo), o menor valor resultante após sua aplicação é 55,50 m². Embora a área

resultante que pode ser ocupada seja pequena, o formato disponível gera melhores

condições arquitetônicas. Nas outras ZMs esse valor chega a ser maior, mas a análise

enfoca os casos críticos.

Outro ponto interessante é o coeficiente de aproveitamento que nas ZM2 e ZM3,

tem o valor igual a 3, o que permite que o proprietário tenha até 375,00 m² de área

construída. Isso significa que se o proprietário fizer uso desse direito, poderá ser

construída uma edificação com até sete pavimentos, no lote mínimo. Torna-se

inimaginável um local com a maioria das edificações possuindo esse padrão. Como a

análise está focada nos limites mínimos do lote e da U.H., o estudo do coeficiente de

aproveitamento não será aprofundado.

Esse dado é referente aos projetos “normais” pois, para os casos onde forem ser

executados projetos de habitação de interesse social (moradia econômica, conforme a

LEI complementar 009/90), a máxima área a ser construída é de 70,00 m².

Nota-se que nos modelos apresentados na Figura 2 os lotes de menor testada

possuem maior aproveitamento da sua área em relação aos recuos. Mas em relação às

soluções arquitetônicas, os mesmos se comportam de forma contrária, apresentando



limitações aos projetos. A partir do modelo N° 5 até o N° 9, já é possível a implantação

de dois cômodos voltados ao alinhamento frontal, o que garante sensíveis melhorias ao

projeto.

Figura 2: Exemplos de recuos aplicados em lotes mínimos.

Veremos a seguir que as necessidades para a garantia de uma boa qualidade de

vida para o morador não dependem apenas da relação acima. O item área da edificação

é um entre vários outros que determinam uma boa qualidade de vida.



4- MATERIAIS E MÉTODOS

4.1- A área de estudo:

A área de estudo está localizada na região sul do município de São José dos

Campos, compreende em particular os loteamentos Jardim República e Cruzeiro do Sul,

compostos por lotes mínimos, destinados à população de baixa renda, conforme

ilustrado nas figuras 3 e 4.

Figura 3. Localização do município de São José dos Campos em relação à América

Latina.

Fonte: www.sjc.sp.gov.br



Figura 4: Localização da região de estudo na área urbana de São José dos Campos.

Fonte: www.sjc.sp.gov.br



4.1.1- Quadro de distâncias:

Figura 5. Fonte: www.sjc.sp.gov.br

4.1.2- Pontos Extremos de São José dos Campos:

Extremo Norte: 

Latitude Sul - 22° 49' 

Longitude Oeste - 45° 54'

 

Extremo Oeste: 

Latitude Sul - 23°06' 

Longitude Oeste - 46°06'

Extremo Leste: 

Latitude Sul - 23° 13' 

Longitude Oeste - 45° 40'

 

Extremo Sul: 

Latitude Sul - 23° 18' 

Longitude Oeste - 45° 51' 



4.1.3- Área do Município:

1.102 Km² (Conf. Res. n° 24 de 25/07/1997- IBGE ).

4.1.4- Altitudes do Município:

550m X 2.082m - Cidade 550m/690m, média de 660m.

4.1.5- Para a realização do presente trabalho foram utilizados os seguintes materiais e

equipamentos:

Leis federais, estaduais e municipais de parcelamento, uso e ocupação do solo;

Textos referentes ao tema;

Plantas de “moradia popular” concedidas aos munícipes pela PMSJC (Anexo 1);

Mapas do município de São José dos Campos;

Plantas planialtimétricas dos loteamentos do setor sul da cidade de São José dos

Campos: Jardim República, Jardim Cruzeiro do Sul e Quinta das Flores (Anexo 2);

Fotografias locais;

Computadores PENTIUM II e III e periféricos;

Softwares Auto Cad 2000, Photoshop 5.5 e Microsoft Office 2000;

Máquinas fotográficas digitais: CANNON e SONY Mavica.



4.2- A abordagem metodológica:

A metodologia utilizada para a realização do presente trabalho seguiu o

fluxograma de atividades conforme ilustrado na Figura 6.

Figura 6: Fluxograma de atividades.



4.2.1- Definição do tema:

O tema do presente trabalho é o estudo do lote mínimo (Lei 6.766/79), quanto a sua

aplicação e desempenho. Devido à carência de informações específicas relacionadas ao

assunto.

4.2.2- Pesquisa bibliográfica:

Foi realizada durante todo o período de desenvolvimento do trabalho, pois a cada etapa

concluída, ficava evidente a necessidade de aprofundamento em um ponto específico ou

era descoberto um item ainda não pesquisado. Foram realizadas pesquisas e coletas de

materiais bibliográficos nas bibliotecas públicas, universidades, prefeituras, institutos e

órgãos públicos que atuam no campo de interesse do trabalho. Foram feitas visitas na

USP - Universidade de São Paulo, UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFF

- Universidade Federal Fluminense, PUC - Pontifícia Universidade Católica (São

Paulo), UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina, UNILIVRE - Universidade

Livre do Meio Ambiente, UNIVAP - Universidade do Vale do Paraíba, UNITAU -

Universidade de Taubaté, Prefeitura Municipal de São José dos Campos, Prefeitura

Municipal de São Paulo, IPPUR - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e

Regional (Rio de Janeiro), IPPUC - Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba,

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (São José dos Campos).

Foram consultados os Professores e Profissionais atuantes nas entidades visitadas.

4.2.3- Seleção do objeto e local de estudo:

_Foi escolhido como objeto de estudo o lote mínimo de 125,00 m² previsto em Lei

Federal. Ele é o foco do problema a ser estudado e ainda as situações onde se envolve,

ou seja, na relação com a edificação nele inserida e no conjunto formado pelos lotes,

que se traduzem no loteamento. Essa escolha foi feita devido ao andamento do convênio

que a PMSJC mantém com a AEA (Associação de Engenheiros e Arquitetos de São

José dos Campos), onde a mesma fornece o projeto de moradia econômica e o

profissional para acompanhar o desenvolvimento da obra em lotes mínimos, para



munícipes de pouco poder aquisitivo. São projetos de casas térreas de até três

dormitórios em terrenos planos. É uma proposta digna e reconhecida pelas conquistas já

alcançadas. Mas que também não é perfeita. Como nem sempre a topografia é plana, em

muitos casos surgem problemas para adequação do projeto ao lote real. É nesse ponto

onde a atuação do profissional é importante. Nesse momento o profissional usa seus

conhecimentos para conseguir que a obra seja executada sem que haja alteração física e

de qualidade do projeto.

_Local de estudo: Para o desenvolvimento do presente trabalho foram analisados os

bairros da zona sul da cidade de São José dos Campos - SP, por apresentarem

características relativas ao tema, serem acessíveis, além de possuírem características

semelhantes para comparação. As leis municipais favorecem a criação de loteamentos

destinados às classes de menor poder aquisitivo, liberando os mesmos para a construção

das edificações antes da pavimentação e execução de guias e sarjetas (Lei 165/97). O

controle sobre a topografia se limita apenas à inclinação máxima de 30%. Somando

então as duas situações descritas, teremos ambientes impróprios para execução de lotes

mínimos, pois além de encarecer a edificação, a mesma fica sujeita às intempéries,

como enxurradas e deslizamentos.

4.2.4- Estudo teórico:

Foi feita uma reconstrução teórica para a compreensão geral das principais questões

decorrentes da escolha do tema, como o método de parcelamento do solo, a ocupação de

áreas com relevo movimentado e seus reflexos em relação à qualidade de vida da

população. Foi coletado material histórico que mostrou que o problema não é atual. Ao

longo dos anos isso vem se arrastando sem solução. Mesmo nas nações mais avançadas

esse problema ainda existe. No Brasil a questão da habitação em lote mínimo está em

foco desde o começo do século XX, mostrando a importância do tema. Foi realizada a

reconstituição histórica referente à habitação, incluindo a análise da evolução e do

conteúdo da legislação pertinente. Foram analisadas as leis de uso e ocupação do solo, o

código de edificações de São José dos Campos, as plantas dos loteamentos envolvidos,

assim como as leis federais e estaduais que abrangem o tema. Foram simuladas (através



de exemplos gráficos) situações ideais dentro da lei para uma comparação com os casos

reais dos locais de estudo.

4.2.5- Estudo de campo:

Foi levantado como ocorre a implantação do loteamento, o desempenho do lote e da

edificação nele inserida, através da observação direta, dos levantamentos de dados,

simulações gráficas e fotos locais. Essa etapa tenta mostrar que existe muita diferença

entre o ponto ideal nos projetos e a realidade executada. A vivência do ambiente

projetado (de forma legal) mostra que a Lei deixa muito a desejar. Várias visitas foram

realizadas nos bairros compostos por lotes mínimos e verificou-se as carências, tanto

dentro do lote quanto no loteamento em geral.

Nessa fase foram utilizadas as plantas dos loteamentos (para o acompanhamento das

visitas aos locais de estudo), onde o foco principal estava na relação da inclinação da

área loteada com o tamanho de lote proposto. Nesse mesmo instante, ficou evidente a

questão da localização das áreas destinadas ao lazer, que quase sempre não estavam

integradas ao cotidiano dos moradores. Essa é a prova da importância do ponto de vista

em relação ao objeto estudado. No início do trabalho o foco era o lote mínimo e a

edificação nele inserida, mas com o desenvolvimento do trabalho, percebeu-se o quanto

o entorno influência na edificação e na qualidade de vida do morador.

4.2.6- Análise comparativa:

Esta análise confronta o estudo teórico e o estudo de campo e busca evidenciar situações

não ideais, como por exemplo, a falta de insolação. A simulação gráfica (desenhos

gerados no software autocad) foi o melhor método para a interpretação e visualização

dos acontecimentos em casas geminadas e nas edificações erguidas em terrenos de

grande inclinação.



4.2.7- Resultados e discussões:

Este item do estudo mostra os benefícios e malefícios desse tipo de ocupação através

das fotos locais e dos exemplos gráficos.

Foi reavaliado o referencial teórico e empírico para a elaboração da análise e com isso

gerar base para as discussões. Para que a discussão fosse abrangente, não foram feitas

propostas para a solução do problema. O único comentário foi que as leis e índices

devem ser reavaliados.



5- RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1- Como se desenvolvem os loteamentos.

Os loteamentos são o resultado do fracionamento de uma gleba em porções

denominadas lotes. Surgem normalmente a partir do interesse financeiro do proprietário,

onde o mesmo tem a intenção de obter lucro. Ou podem partir também do poder

público, que tem a intenção de produzir moradias para a população carente.

Como podemos observar, os objetivos são diferentes e, em conseqüência disso,

os resultados são diferentes.

A literatura brasileira referente às técnicas de urbanização é bastante limitada.

Especificamente sobre loteamentos a carência de títulos é maior ainda. Pesquisando o

tema, foram localizadas somente duas obras que tratam de discutir as técnicas para a

elaboração de projetos e a execução das obras de loteamentos. Tratam-se dos livros:

“Loteamentos: manual de recomendações para a elaboração de projeto” (MORETTI,

1998) e o “Manual de Loteamentos e Urbanização” (MASCARO, 1997). Avançando

além dos títulos citados, constatou-se que, a maior parte dos estudos apontados nas

referências bibliográficas trata de questões relativas ao saneamento (drenagem e esgotos

sanitários), proteção e recuperação de taludes, aspectos geotécnicos e de mecânica dos

solos. Muito poucas são as referências sobre vias urbanas e/ou sobre urbanização dos

lotes, avançando timidamente no que diz respeito ao desenho urbano propriamente dito.

Das citações exemplos de urbanização apontados, a maior parte é estrangeira.

Essa é a primeira questão que se coloca. Os loteamentos, enquanto objeto ou

materialização de uma determinada forma urbana, são vistos muito mais como uma obra

de engenharia do que como uma intervenção contundente na natureza através da

adaptação das formas naturais para que estas venham a cumprir funções urbanas fruto

de uma demanda sócio-econômica. Mais do que isso os loteamentos, salvo raríssimas

exceções, definitivamente não são vistos como uma intervenção de desenho urbano.

Essa deficiência é reconhecida por Moretti (1986) e reforçada por Del Rio (1990), ao

discutir as recomendações para projetos de loteamentos e as atitudes dos profissionais

brasileiros ligados ao desenho urbano, respectivamente. Na mesma direção seguem as

obras de Mascaró (1989; 1991;1997).



Dessas considerações iniciais é importante ressaltar que as “precárias condições

de projeto e implantação dos loteamentos,” apontadas por Moretti (1986) alcançam a

maior potencialidade de “desgraça” nas periferias urbanas, onde se multiplicam pontos

ou até mesmo áreas sujeitas ao risco geológico, dentre outros problemas. A especulação

imobiliária, a deficiência técnica de projeto e da formação dos profissionais envolvidos

e o deficiente exercício da função de controle urbanístico por parte do estado são os

fatores determinantes dessa situação e atuam de maneira sinérgica. Nessa mesma

direção, Mascaró (1997), lembra que racionalidade ou economia não significa fazer

tábua rasa no terreno, nem tão pouco aplicar indiscriminadamente a retícula ortogonal

com seus lotes regulares. Por fim, Moretti (1986) reconhece as limitações de sua obra

argumentando ao seu favor que a atividade de projetar um loteamento ou uma

urbanização se reveste de um “caráter essencialmente multidisciplinar”, o que se

comprova pela diversidade de temas abordados nas referências bibliográficas

apresentadas em ambos os trabalhos. Essa postura é reforçada pelo órgão máximo que

regula a atuação profissional dos técnicos das áreas de engenharia e afins, o CONFEA -

Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura – ao baixar a Decisão Normativa nº

047/92.

De um modo geral, a racionalidade técnica e econômica do projeto de

loteamento atualmente praticada está baseada na otimização de custos e na

maximização do aproveitamento da gleba. Sobre esse aspecto, Moretti (1986) dá um

destaque especial para o sistema viário no que é seguido por Mascaró (1997), que

avança no seu detalhamento. Os loteadores, mesmo sem ter conhecimento dessas

recomendações, já descobriram, na prática, que o maior fator de geração de economia e

de maximização do aproveitamento da gleba está na “boa” definição do sistema viário.

A boa definição não significa necessariamente um traçado mais orgânico, adaptado à

topografia, prevendo a minimização das obras de terraplenagem, ou ainda

adequadamente integrado ao sistema viário do seu entorno. Tampouco leva em

consideração uma proposta urbanística que leve em conta os aspectos da vivência

urbana, tal como a interação social dos futuros moradores definindo pontos de encontro

e de socialização e até mesmo uma proposta paisagística interessante aproveitando as

amenidades do lugar. O “bom” traçado viário é aquele que oferece o maior número de

lotes, independente do volume de movimentação de terra a ser executado.



Nessa postura é que reside a razão da subordinação do modelado topográfico ao

traçado xadrez, ou o chamado plano “gaiola” como é conhecido o traçado ortogonal

das vias, nos meios imobiliários. E exatamente este traçado, reconhecido inclusive por

Moretti e Mascaró, principalmente por este último, que garante uma maior

produtividade em termos de lotes por unidade de área loteada e uma maior regularidade

das parcelas. Os lotes irregulares, segundo pesquisa realizada entre os loteadores, têm

baixa aceitação no mercado. Por outro lado, quanto mais lotes forem produzidos, maior

será a carteira do loteador que os comercializa, geralmente a longo prazo, financiado

sem a intervenção de instituições financeiras. É o próprio loteador, com capital próprio,

ou em conjunto com terceiros, que administra o financiamento.

Retomando o referencial técnico-científico que trata dos loteamentos, é

especificamente a hierarquização do sistema viário que “possibilita uma significativa

redução dos custos de implantação e manutenção, além de uma maior racionalidade

entre as diversas funções, por vezes conflitantes, que uma via deve simultaneamente

atender” (MORETTI, 1986). Essa observação é plenamente justificável, pois projetos

mal feitos e a inexistência de um fio condutor (o plano viário municipal, por exemplo)

que sirva de referência para a definição da hierarquia interna dos loteamentos, são as

causas de muitos problemas urbanos relacionados à circulação, que terão no futuro uma

solução mais cara e dolorosa, pois implicará na desapropriação de imóveis para a

abertura de vias. Essa desapropriação, ainda que por conta do interesse público, não

deixa de ser mais um tipo de violência à qual o habitante da cidade está sujeito.

Mascaró (1997), um estudioso dos aspectos técnicos e financeiros da

urbanização, tece considerações bastante detalhadas sobre a “produtividade” dos

loteamentos considerando-se o seu traçado, o tamanho das quadras e da forma dos lotes.

Em seu livro o autor deixa claro o fato de que, sob a ótica econômica, os traçados

ortogonais resultam em menores custos de implantação, pois apresentam maiores taxas

de aproveitamento. Os lotes resultantes, por sua vez, também resultarão em formas

regulares. A economia se revela, conclui o autor, pela menor extensão das vias e

redução das extensões a serem pavimentadas nas interseções. O incremento nos custos

pode variar de 20 a 50%, à medida que o traçado se afasta da trama ortogonal.

No entanto, a economia, em termos de extensão do sistema viário (11,2%),

também pode ser alcançada com a adoção de malhas urbanas abertas. Nesses casos o



ganho em termo de lotes gerados é da ordem de 17,6% (MASCARÓ, 1997). O efeito

negativo dessa disposição urbanística reside:

a) na vulnerabilidade das vias às interrupções (manutenção e acidentes);

b) no aumento dos percursos entre diferentes pontos (custo do transporte);

c) na dificuldade para a prestação de serviços como coleta de lixo, distribuição

de correspondência, etc...

Esta proposição urbanística revela uma outra particularidade do mercado

imobiliário local. Os lotes situados em ruas sem saída têm a tendência de alcançarem

menores preços no mercado, mesmo que situados em áreas mais valorizadas, dotadas de

boa infra-estrutura e de amenidades ambientais. Seus preços tendem a, ser menores que

os dos lotes situados no mesmo loteamento, mas com frente para a via de circulação

geral. Na verdade, o que cria uma grande confusão em termos de formação de preços

dos lotes, é o fato de que os próprios loteadores não trabalham adequadamente a

hierarquia interna do empreendimento, definindo, por exemplo, um plano interno de uso

do solo. O que predomina é a função residencial do loteamento, mesmo que ali sejam

produzidos 500 ou mais lotes. A estruturação da ocupação do solo fica por conta do

próprio mercado que segue, por sua vez, as disposições genéricas da Lei Municipal de

Uso e Ocupação do Solo.

Como solução intermediária para o problema de combinar racionalidade do

traçado com a economicidade, Mascaró (1997) recomenda a adoção de traçados

combinados que facilitam a hierarquização do sistema viário, assim como favorecem a

adequação do traçado urbano às características físicas do sítio.

Estudando a interferência do formato das quadras (ou tamanho da retícula) no

“desempenho” do projeto, Mascaró (1997) considerou a presença ou não de vias de

penetração, permitindo diferentes alternativas de desenho urbano. Em função da

variação do formato das quadras, a produtividade pode variar bem como a

economicidade do empreendimento. O autor demonstra que as quadras quadradas, onde

os dois lados são maiores que o dobro da profundidade dos lotes e a vias implantadas

em somente nas duas faces mais longas, é o sistema mais econômico. No entanto, o

mercado local prefere trabalhar com as quadras retangulares e vias nas quatro faces, que



é onerada em cerca de 20%, em termos de custos de infra-estrutura. A justificativa é que

os lotes, que restarão com frente para as faces mais estreitas e sem o acesso direto às

vias, serão desvalorizados em relação aos demais. Soma-se a isso a falta de controle

urbanístico do Poder Público que permitiria que em um curto espaço de tempo, a via

fosse aberta informalmente pelos próprios moradores ou a pedido destes. Nesse caso,

teriam vendido o lote a um preço mais baixo que logo seria valorizado e esse sobre-

valor seria apropriado pelo morador e não pelo loteador.

Ainda referente aos lotes, tecnicamente segundo Mascaró (1997), a sua forma

deve ser definida a partir da consideração de quatro fatores:

a) a área da parcela;

b) a relação de seus lados;

c) o paralelismo de seus lados; e

d) a topografia do terreno.

Este último fator lembra o autor, nem sempre é considerado, predominando a

maximização do rendimento econômico do parcelamento. Essa lógica funcionava em

perda de formas adequadas de ocupação do solo que minimizem a geração de

movimento de terra e de problemas ambientais, em especial problemas geotécnicos,

sempre enfatizados por Moretti (1986). O custo de produção de um lote é resultante do

custo total da terra a ser loteada, acrescido do custo da infra-estrutura. Já o custo da

infra-estrutura por lote, varia em função da área e testada dos lotes.

Moretti (1986), finaliza essas considerações afirmando que: “... a hierarquização

do sistema viário possibilita, além de uma minimização dos conflitos, uma implantação

mais adequada às condições locais do meio físico, em especial quanto à otimização das

obras de terraplenagem necessárias para a abertura das vias e implantação das

edificações.”

O grande problema nos dos projetos de loteamento, segundo Moretti (1986), é

que eles têm tratado o traçado urbano (arruamento) de acordo com os princípios

adotados para os projetos de rodovias, o que não se justifica, pois as vias urbanas se

diferenciam em diversos aspectos das rodovias, quanto a: forma, características de

tráfego, terraplenagem, drenagem de águas pluviais e circulação de pedestres.



Até agora tratou-se apenas de aspectos bidimensionais (coordenadas “x” e “y”),

dos projetos de loteamentos e como estas variáveis são consideradas. Independente da

condição da topografia do terreno, seja ela plana ou movimentada, a superfície do

terreno deverá ser adaptada à nova função que aquela fração virá a desempenhar

(loteamento residencial, residência isolada unifamiliar, edifício de apartamentos,

instalações industriais, rodovia, aeroporto, por exemplo). Quando se introduz a variável

altura (coordenada z), as dificuldades já existentes em termos do aproveitamento

econômico frente aos condicionantes impostos pelos diferentes aspectos do sistema

físico-natural são potencializadas.

Um modelo acidentado de terreno implica no aumento do volume de

movimentação de terra que, quando mal concebida e executada, geralmente resulta em

catástrofes decorrentes de movimentos de massa (desmoronamento, escorregamento),

ou potencializam a ação dos processos erosivos, provocando assoreamento dos fundos

de vaIe e de canais e, como conseqüência, enchentes. Nessa direção Mascaró (1997),

tece importantes considerações sobre a relação desenho urbano/topografia. Especial

atenção é dada à topografia, ou pelo menos, às suas características principais:

declividade, uniformidade, tamanho dos morros e bacias, em função do grau de

condicionamento que impõe ao traçado urbano. Acompanhando a linha de pensamento

do autor citado, Casseti (1995) avança nas considerações relativas à apropriação do

relevo no processo de construção da sociedade. Apoiado nos fundamentos

metodológicos da análise geomorfológica, esse autor elege o “conceito de vertente (a

vertente como categoria central da estrutura do pensamento) e das relações

processuais (processos morfogenéticos e pedogenéticos)” para demonstrar a dinâmica

do relevo e as implicações de sua apropriação no contexto das relações homem-natureza

e homem-homem.

As discussões propostas, por Moretti, (1986), Casseti (1995) e Mascaro (1997),

ecoam na análise apresentada, na medida em que ela considera o resultado da

intervenção, no caso o loteamento ou a urbanização, “um novo sistema ecológico”. Por

se tratar de uma nova natureza, as relações que se estabelecem entre os seus diversos

componentes desse novo sistema ecológico, se darão segundo uma nova ordem.

Nesse novo ambiente, a técnica ou a racionalidade científica que se impõe tem

manifestações diferentes ao longo do tempo. A paisagem em si (natural ou construída),



vista apenas sob o seu aspecto formal, e desconsideradas as causas endógenas ou

exógenas que lhe deram origem, exerce sobre o homem influências marcantes.

Conhecedores deste aspecto, os desenhistas urbanos procuram tirar proveito das

características da paisagem natural, ou então buscam uma aproximação da natureza

através de releituras da mesma. Sobre o tema, Mascaró (1997) cita como regra, mas não

geral, que os “sistemas ecológicos” menos alterados são os mais agradáveis e, ao longo

do tempo, mais “econômicos e estáveis”.

Trazendo estas questões para o caso dos projetos de urbanização ou de

loteamentos, deve-se observar que nos sítios acidentados a posição do sistema viário em

relação ao comportamento das curvas de nível requer uma atenção especial. Em geral,

as vias implantadas a meia-encosta resultam em ações:

a) exclusivamente de corte;

b) de corte e aterro simultaneamente; ou ainda,

c) exclusivamente de aterro.

A movimentação de terra pode ser maior ou menor requerida em obras de

loteamentos, sendo que o arruamento não é o único fator determinante. Moretti (1997),

relaciona alguns desses fatores que devem ser considerados na implantação das vias e

das edificações:

a) largura da plataforma das vias;

b) amplitudes envolvidas;

c) declividade do terreno natural;

d) disposição do lote e da edificação;

e) disposição das linhas de drenagem natural (a transposição dessas faixas e

taludes e a concentração de águas podem resultar em problemas geotécnicos –

estabilidade dos taludes e erosão);

f) além dessas considerações, deve-se destacar a estabilidade do terreno, que

varia segundo o tipo e estrutura do solo.

Retomando a análise anterior que abordava a movimentação de terra, Mascaró

(1997) faz um alerta, que corrobora com Santos (1992), referindo-se ao fato de que a

tecnologia moderna aumentou exponencialmente o poder do homem para promover



transformações na paisagem. De posse dessa força poderosa, materializada nos tratores,

retroescavadeiras, e até mesmo dinamite, pode-se “criar sítios com topografia

totalmente artificial”. Cria-se uma topografia artificial e mais simples. Contudo, essa

simplicidade esculpida não significa que é necessariamente melhor que a complexidade

anterior da paisagem. A esse respeito Casseti (1995) lembra que essa alteração da

paisagem levará a uma nova dinâmica de funcionamento da vertente, que anteriormente

estava condicionada aos aspectos estruturais do solo, da forma da encosta e dos fatores

morfoclimáticos. A principal transformação se dará no que diz respeito aos fluxos

superficiais, ou seja, no escoamento das águas, cujo sistema de drenagem privilegia o

escoamento canalizado com maiores velocidades que na condição anterior e mais

concentrados. Nesse aspecto reside a crítica mais contundente de Mascaró (1997),

segundo a qual “o desenho urbano não pode ser mais feito resolvendo o problema

apenas na planta”. O projetista deve trabalhar a urbanização “em suas três dimensões”,

levando em consideração que as soluções escolhidas devem se adaptar e serem oriundas

das condições topográficas.

Aqui entra um outro aspecto que marca os loteamentos em geral, observado em

várias cidades brasileiras. A prevalência do “lote pronto para construir”. Os loteadores

afirmam que a produção deste tipo de mercadoria é uma decorrência das exigências

impostas pelo mercado consumidor. O lote com cobertura vegetal remanescente é

desprezado em favor do lote onde foi procedido o aterro prévio e o corte, ainda que

resulte em taludes significativos. O adquirente, sem conhecimento das implicações

geotécnicas resultantes de uma ação dessa natureza, considera uma “maravilha” poder

pagar a entrada do financiamento e, na semana seguinte iniciar a construção da casa

própria e, dessa forma, fugir do aluguel.

Dentre os diversos problemas que podem ser encontrados nos projetos de

loteamentos, Moretti (1997) dá um destaque para a implantação inadequada do traçado

das vias em relação às curvas de nível, a excessiva altura dos taludes resultantes dos

cortes e aterros e o tratamento inadequado das interseções das linhas de drenagem

natural. A esses problemas vêm se somar as “obras de terraplenagem mal concebidas e

implantadas”. Essa crítica Mascaró estende aos diversos “compêndios” que tratam, do

desenho urbano apresentando traçados urbanos como se fossem totalmente

independentes da topografia.



Não obstante os problemas urbanísticos gerados pela implantação de

loteamentos, a que se considerar, com rigorosa importância, a geração de problemas

geotécnicos pela execução inadequada das obras previstas. Daí a importância

fundamental de um adequado manejo, que implica em uma ação contínua, do solo. Para

prevenir e evitar esses problemas, Moretti (1997) recomenda a observância das

condições climáticas locais, topografia, litologia, estrutura do solo, posição relativa da

parcela em relação às vertentes, que determinam comportamentos variados do solo, em

termos de espessura, erodibilidade, compatibilidade, capacidade de suporte para

fundações, etc.

5.2- Desempenho do loteamento em relação ao tamanho do lote.

A implantação dos loteamentos também é de grande importância.

Embora as dimensões dos lotes sejam iguais, o desempenho no local pode ser

bem diferente.Vejamos os exemplos a seguir:

O primeiro mostra quadras do Jardim Cruzeiro do Sul onde o relevo é

praticamente plano (Figura 7);

O segundo mostra o loteamento Jardim República onde há lotes com níveis de

até 7,00 m de diferença entre a frente e o fundo (Figura 8);



Figura 7: Planta do loteamento Jardim Cruzeiro do Sul.

Figura 8: Planta do loteamento Jardim República.



Não é preciso análises detalhadas para perceber que os custos de implantação,

tanto para o loteador quanto para os futuros proprietários, são maiores nos loteamentos

em terrenos acidentados. E que o desempenho do empreendimento, no que tange a

qualidade de vida, também é menor.

Fatores simples, como a dificuldade de arborização e de vagas de estacionamento

(Figura 9) devido à execução de garagens em toda a fachada, subtraem, quase que

imperceptivelmente, pontos importantes do item qualidade de vida, tanto do morador da

edificação, quanto do bairro num todo.

Figura 9: Foto de fachadas onde a testada é totalmente aproveitada para acesso a

garagens.

É possível a urbanização de terrenos acidentados, desde que de forma correta,

como por exemplo, o loteamento Quinta das Flores (Figura 10), onde o fracionamento

da gleba ocorreu em lotes de grandes dimensões.



Figura 10: Planta do loteamento Quinta das Flores.



5.3- A edificação e qualidade de vida.

Vários fatores determinam se a edificação oferece uma boa qualidade de vida

para os moradores. Entre eles estão:

5.3.1- A localização geográfica.

5.3.2- O relevo do local.

5.3.3- A posição em relação ao sol.

5.3.4- A iluminação.

5.3.5- A ventilação.

5.3.6- O conforto acústico.

5.3.7- A quantidade dos cômodos.

5.3.8- A área dos cômodos e seu formato.

5.3.9- A área livre e seu formato.

5.3.10- A qualidade da construção.

5.3.1- Localização geográfica.

A localização geográfica é fundamental para a definição de um projeto, pois em

cada país ou em cada região do globo, vamos encontrar climas, costumes, métodos

construtivos e materiais diferentes, que definirão o partido a ser adotado. Segundo

Moretti (1997), “em um país tão extenso como o Brasil o estabelecimento de um único

padrão de dimensionamento mínimo de lotes é problemático. Os valores são técnica e

culturalmente muito baixos em algumas regiões do país, como, por exemplo, na

Amazônia. Entretanto são muito altos para cidades de maior porte das regiões Sul e

Sudeste.”

Esse item não será minuciosamente analisado, pois a área de estudo está

determinada como sendo o município de São José dos Campos (Figura 11), mais

especificamente na região sul da mancha urbana (Figura 12). Mas a sua importância não

pode ser desconsiderada.



Figura 11 : Localização da cidade de São José dos Campos no Estado de São Paulo.

Figura 12: Localização da região de estudo na área urbana de São José dos Campos.



5.3.2- Relevo do local.

O relevo do local é um item importante em duas escalas:

a) Na escala macro (o loteamento na sua totalidade), que atinge todos os

habitantes. Na definição do traçado das ruas e disposição das áreas verdes e públicas

(Figuras 13, 14 e 15).

Figura 13: Planta do Loteamento Jardim República onde o sentido do arruamento não

favorece a implantação das edificações.



 

Figura 14: Vista do loteamento Jd. República implantado em local de relevo acidentado.

Figura 15: Detalhe da localização área verde no loteamento Jd. Cruzeiro do Sul.



b) Na escala local (dentro do lote), que atinge a família. Para definição do partido

construtivo e soluções para a realização da obra. Pois, segundo Moretti (1997), “com

relação aos riscos, torna-se necessário separar os casos em que a habitação

unifamiliar é entregue já edificada, dos casos de loteamentos, em que as edificações

são construídas gradativamente. No segundo caso, são maiores as chances de que

cortes e aterros executados para a implantação de uma casa coloquem em riscos outras

já existentes, em especial, nos assentamentos para a população de baixa renda,

implantados sem assistência técnica adequada” (Figuras 16, 17 e 18).

Figura 16: Lote no Jardim República, onde a inclinação do terreno quase atinge 30%.



Figura 17: Destaque das curvas de nível do lote 2 da quadra R do loteamento Jardim

República.

Figura 18: Foto local do lote 2 da quadra R do loteamento Jardim República. As linhas

indicam o volume de terra a ser adicionado para o nivelamento com a casa vizinha.



5.3.3- Orientação em relação ao sol.

A posição em relação ao sol, que segundo os “conceitos da Arquitetura”, deve

valorizar a face norte da Unidade Habitacional (U.H.), dispondo a maioria das aberturas,

principalmente a dos dormitórios nesse sentido, para que haja máxima insolação

possível, trazendo assim ótimas condições de salubridade.

No caso do lote mínimo, a edificação é implantada com o sacrifício de um dos

recuos laterais, pois devido à dimensão do lote, a aplicação de todos os recuos se torna

inviável. Essa condição piora ainda mais os itens de desempenho que já soluções

arquitetônicas estão limitadas.

A PMSJC orienta os munícipes a construírem sua U.H. utilizando o mesmo

recuo ocupado pelo vizinho. Essa ação de gerar casas geminadas melhora o desempenho

da habitação no tocante a iluminação e ventilação, pois assim ocorre a soma dos recuos.

Mas em alguns casos, dependendo da posição do lote em relação ao sol, a insolação fica

prejudicada conforme se pode ver na Figura 19.

Figura 19: Análise da implantação de casas geminadas em relação à orientação do sol.



5.3.4- Insolação.

Seria ideal para o bom desempenho da U.H. que a mesma recebesse os raios

solares diretamente. A perda da iluminação direta do sol, devido às dimensões reduzidas

do recuo ou da possibilidade de má implantação da U.H. vizinha, pode diminuir esse

desempenho. Como na verdade o proprietário pode construir fazendo divisa onde

desejar (não sendo obrigatória a construção da edificação geminada), muitas vezes este

ato gera problemas de iluminação e ventilação para o vizinho, mesmo ela tendo a

orientação correta em relação a posição do sol (Figuras 20 e 21).

Segundo Moretti (1997), “têm sido questionadas as exigências municipais

relativas ao desempenho das edificações quanto ao conforto.” Pois, para aprovação das

edificações unifamiliares, somente é exigido do responsável técnico a apresentação da

localização da edificação no lote, dispensando-se a planta com a disposição dos

cômodos. Esse método de aprovação de projeto está contido no Código de Edificações

no município de São Paulo, de 1992. No município de São José dos Campos isso

também ocorre, pois está regulamentado no Decreto N° 8.822/95.

Figura 20: Análise da implantação de casas geminadas em relação à insolação.



Figura 21: Exemplo real da situação descrita na Figura 20.

5.3.5- Ventilação.

Segundo Hinz (apud SAMPAIO, 1995), “a ventilação possui três funções

básicas:

1 - Renovação do ar no interior de um cômodo;

2 - Promover bem-estar térmico, incrementando a perda de calor do corpo, por

evaporação, diminuindo o desconforto causado pela umidade sobre a pele e;

3 - Esfriar estrutura do edifício.

A melhor condição de circulação interna de ar se dá quando as aberturas

(portas e janelas), estão em paredes opostas e são do maior tamanho possível. Uma

edificação pode possuir aberturas bem dimensionadas em relação à renovação de ar no

seu interior, mas se seu fluxo possui baixa velocidade e não atinge os ocupantes, não há

sensação de resfriamento dentro desse espaço.”



A posição e o tamanho das aberturas, em uma construção, determinam a

circulação do ar no seu interior, como mostra a Figura 22 a seguir:

Figura 22: Esquema de circulação de ar em edificações, baseado em Sampaio, 1995.



A altura do pé direito é outro ponto fundamental para um bom desempenho da

habitação. E o ideal seria “adotar um pé direito mínimo de 3,00 m, para que seja

possível uma circulação satisfatória de ar no interior da edificação. Em situações em

que o pé direito é baixo e a circulação do ar insuficiente, a camada de ar quente que se

forma na parte superior do cômodo não consegue se distanciar suficientemente do piso

(não há espaço), atingindo os usuários do local e causando desconforto” (SAMPAIO,

1995). Conforme Figura 23 a seguir:

Figura 23: Relação do pé direito com o conforto interno.

Quando uma habitação possui janelas em apenas uma fachada (meio lote), as

condições de ventilação são ruins. Para atenuá-las é necessário que o posicionamento da

construção permita uma incidência do vento de forma obliqua a fachada. Infelizmente

esse tipo de estudo não é realizado, acarretando perda de desempenho da habitação.

No caso da U.H. implantada no lote mínimo, a perda da capacidade de ventilação

em alguns cômodos, principalmente a “ventilação cruzada” (ideal), é uma constante,

devido às condições de aproveitamento do lote e os limites arquitetônicos. Outro fator

importante é a possibilidade de ocorrer um vão de ventilação ruim, onde não há a soma

dos recuos, caso a implantação da U.H. vizinha não seja ideal (Figura 24). Isso também

prejudica a iluminação como já dito anteriormente.



Figura 24: Exemplo de situação onde uma edificação implantada de forma

incorreta gera perda de desempenho para ela e para a edificação vizinha.

5.3.6- Conforto acústico.

O conforto acústico é um item pouco mencionado, mas “... é um importante

elemento de qualificação da habitação. Os efeitos de incomodidade que das suas

deficiências resultam, escalonam-se por graus de gravidade diversos, desde a

influência nas relações de vizinhança até ao trauma psíquico” (GOMES, 1971).

Sendo assim, deve-se ter uma preocupação maior com a questão do conforto

acústico em todas as habitações, principalmente no caso das geminadas, já que a

edificação vizinha está isolada apenas por uma parede, comprometendo assim, a

privacidade do morador (Figura 25).

Figura 25: Esquema de transmissão de ruído e exemplo real da situação.



5.3.7- Quantidade dos cômodos.

Segundo o Código Sanitário do Estado de São Paulo e o Código de Edificações

de São José dos Campos (LEI 165/97), toda U.H. deve possuir no mínimo os seguintes

cômodos: um dormitório; uma sala; uma cozinha, um banheiro e uma área de serviço.

No caso das habitações de interesse social, de acordo com a PMSJC as

exigências são as mesmas, sendo que no Código Sanitário do Estado de São Paulo não

há referência explícita sobre a quantidade mínima de cômodos.

Se executarmos uma edificação com essa quantidade de cômodos, (seguindo as

dimensões mínimas exigidas por lei) o lote mínimo é mais que suficiente para acomodá-

la. Isto é, a edificação cabe no lote mínimo, mas isto não significa que os parâmetros

anteriores foram atendidos e que a mesma terá um bom desempenho. Deve-se analisar a

quantidade de membros da família que irá ocupar a edificação para saber se a

quantidade de cômodos é suficiente para o conforto da mesma.

É um fato intrigante que, embora este item esteja contido na legislação, na

maioria das plantas de moradia econômica, fornecida pela PMSJC, a área de serviço não

está determinada no corpo da edificação, existindo apenas um tanque localizado no

recuo lateral (ANEXO 1).

5.3.8- Área dos cômodos e seu formato.

ÁREA:

O Código de Edificações de São José dos Campos determina as dimensões

mínimas dos compartimentos para todos os tipos de edificações. Neste estudo

analisaremos os dados pertinentes às habitações unifamiliares conforme as tabelas

abaixo:



TABELA 1: Dimensões mínimas de compartimentos para

habitações unifamiliares de interesse social (fonte:PMSJC).

Compartimento Área Mínima Dimensão Mínima Pé Direito Mínimo

Sala 8,00 m² 2,40 m 2,40 m

Dormitório 7,00 m² 2,40 m 2,40 m

Cozinha 4,00 m² 1,70 m 2,40 m

Instalação Sanitária 2,00 m² 1,00 m 2,40 m

Área de serviço 1,50 m² 1,20 m 2,40 m

TABELA 2: Dimensões mínimas de compartimentos para

habitações unifamiliares padrão normal (fonte: PMSJC).

Compartimento Área Mínima Dimensão Mínima Pé Direito Mínimo

Salas p/ habitação 12,00 m² 3,00 m 2,70 m

Salas p/ escritório 14,00 m² 3,00 m 2,70 m

1 Dormitório 12,00 m² 3,00 m 2,70 m

2 Dormitórios 10,00 m² cada 2,00 m cada 2,70 m

3 ou + Dormitórios 10,00 m² p/2 e 8,00

m² p/ os demais

2,80 m p/ os 2 e 2,60

m p/ os demais

2,70 m

Cozinha 5,00 m² 1,80 m 2,50 m

Dorm. Empregada 8,00 m² 2,60 m 2,70 m

Banheiros 2,50 m² 1,35 m 2,25 m

Instalação Sanitária 1,50 m² 1,00 m 2,25 m

Ante Câmara 1,00 m² 1,00 m 2,50 m

Chuveiro e Sanitário 1,20 m² 1,00 m 2,25 m

Escritórios em habit. 8,00 m² 2,60 m 2,50 m

Vestiários 6,00 m² 2,00 m 2,50 m

Corredor / passagem 0,90 m 2,50 m

Em uso coletivo 1,20 m 2,50 m

Frente de elevadores 1,50 m 2,50 m



Abrigo desmontável 60,00 m² (máximo) 2,30 m < 3,00 m

Garagem 25,00 m² 2,30 m e 4,80 m 2,30 m < 3,00 m

Escadas Piso 28,0 cm Degrau 17,5 cm

Largura Mínima uso

comum ou coletivo

1,20 m 2,50 m

Uso restrito 0,90 m 2,50 m

Acesso a adegas,

torres etc.

0,60 m 2,50 m

Essas dimensões são relativas a área mínima interna dos cômodos.

Comparando as dimensões mínimas dos cômodos das habitações unifamiliares

de interesse social com as de padrão normal, verificamos uma diferença significativa.

Por que isso acontece? Será que as necessidades de conforto de uma família com poucos

recursos são menores que uma com maior poder aquisitivo? Se estes valores indicam as

necessidades mínimas humanas, não deveria haver uma única tabela?

Tomando como exemplo uma U.H. de sete cômodos mínimos no padrão de

interesse social com: uma sala (8,00 m²); uma cozinha (4,00 m²), uma instalação

sanitária (2,00 m²), uma área de serviço (1,50 m²) e três dormitórios (21,00 m²),

verifica-se que a mesma possui uma área habitável de 36,50 m². Não estão sendo

consideradas ainda as espessuras das paredes e áreas de circulação, mas mesmo se

computarmos essas medidas, o total não ultrapassará o valor de 70,00 m². Isso garante

tecnicamente a condição de habitação de interesse social, mas não significa que

possuindo todos esses cômodos terá condições ideais de utilização e conforto para

família que ali irá residir.

FORMATO:

Um outro ponto a ser analisado é referente ao formato do cômodo e a posição de

suas aberturas. É necessário fazer uma análise da área total do cômodo e da área real

utilizável.

Normalmente os locais de circulação são incorporados à área total dos cômodos,

principalmente na área social e de serviço. A legislação foi criada baseando-se em

alguns modelos, e com isso gerando tabelas de valores. Se os cômodos e a edificação na



sua totalidade estão dentro desses padrões numéricos, isso significa que são legais e

ideais, mas podemos perceber que muitas vezes os valores são relativos.

Um bom exemplo a ser comentado é a sala da U.H. do conjunto habitacional

Campo dos Alemães onde, embora a mesma tenha área de 14,31 m², possui 4 portas e 1

janela. Isso indica que há uma grande circulação no ambiente. A área utilizada para essa

circulação é de 5,18 m², e está incorporada à área total, conforme se constata na figura

26. Então o valor real da área utilizável é de 9,13 m², que por sua vez, está fragmentada

em duas regiões. Na região menor está instalada a janela que de certa forma, restringe

os móveis que nela serão dispostos (Figura 27).

Figura 26: Planta de moradia de interesse social no conjunto habitacional Campo dos

Alemães. Circulação em destaque.



Figura 27: Detalhe da área livre real da sala.

5.3.9- A área livre e seu formato.

Pode-se questionar o tamanho do lote mínimo afirmando que o mesmo é maior

que o necessário para a instalação da U.H. e que após sua execução restaria ainda uma

área livre de 55,00 m², caso fosse implantada uma moradia de interesse social. Mas não

podemos esquecer que nessas áreas estão os recuos necessários para o bom desempenho

da U.H., frente à ventilação e iluminação entre outros. E que nesse espaço

“aparentemente” livre, estão localizadas as áreas de garagem (recuo frontal), circulação

(recuo frontal e lateral), e muitas vezes a área de serviço (recuo lateral ou do fundo).

Lembrando que na área livre restante ao fundo deveria ser utilizada para a instalação do

varal para roupas, pois no recuo lateral a circulação é prejudicada (Figura 28).

Sendo assim, constata-se que não há uma área livre real, já que em todas essas

áreas se desenvolve algum tipo de atividade.

Se desprezarmos essas atividades e considerar a área livre total (55,00 m²) como

sendo o quintal, novamente nos deparamos com valores aparentemente ideais, mas que

na prática não são. Pois, de acordo com a figura 30, o formato da área livre não favorece

seu aproveitamento.



Figura 28: A área livre num lote de 125,00 m², seu uso e formato.

5.3.10- A qualidade da construção.

A qualidade da construção também tem muita influência na qualidade de vida

dos moradores. A forma como é executada a obra e os materiais nela utilizados, podem

comprometer o desempenho da edificação. Muitas vezes, produtos como

impermeabilizantes não são aplicados, talvez pela falta de recurso ou por ignorância, e

isso futuramente acarretará na presença de umidade. A falta de forro ou laje, também

prejudica o desempenho térmico da U.H.

5.4- Desempenho da habitação na utilização dos espaços mínimos

projetados.

Para obter um bom desempenho, os espaço devem permitir a execução das

atividades propostas para os mesmos e em nenhuma lei estão determinados os usos

ideais dos espaços mínimos e as atividades que eles devem suportar (Figura 29). Então

se pergunta: Será que os espaços estão dimensionados corretamente? Será que eles estão

atendendo aos usuários com satisfação?



Figura 29: Cômodos mínimos e suas dimensões.



Fazendo uma análise de cada ambiente isoladamente podemos perceber:

5.4.1- Banheiro.

Nota-se que o único espaço bem dimensionado é a instalação sanitária mínima,

já que as três atividades propostas para nela serem realizadas são atendidas. Os

equipamentos: lavatório, bacia sanitária e chuveiro, tem o espaço ideal para o seu

desempenho.

5.4.2- Cozinha.

Já na cozinha mínima, as atividades que podem ser realizadas com sucesso são o

estoque e o preparo dos alimentos. Seria ideal que o consumo dos alimentos pudesse ser

realizado neste ambiente de forma satisfatória, mas a instalação de uma mesa

confortável para refeições em família é inviável. A mesa que pode ser instalada,

normalmente serve para apoio ao preparo de alimentos e refeições rápidas.

É necessário salientar que os moradores normalmente não possuem recurso para

a realização de uma cozinha planejada e que os móveis são comprados separadamente

(ou ganhos) e sendo assim, não são padronizados.

5.4.3- Sala.

A sala como já foi citada anteriormente, muitas vezes tem seu desempenho

afetado pelas aberturas nela instaladas. Seu objetivo de receber convidados e fazer a

integração dos moradores pode ser atingido dependendo do tipo, quantidade e

disposição dos móveis. Ela sofre ainda em muitos casos, a invasão da mesa que deveria

estar instalada na cozinha, e soma então, mais um ponto negativo ao seu desempenho.

Já que não é prevista sala de jantar, somente a sala de estar.

5.4.4- Dormitórios.

O desempenho dos dormitórios está diretamente ligado ao número de pessoas

que efetivamente os ocupam. Os móveis mínimos são: cama, guarda-roupas, e

escrivaninha/penteadeira. Duas pessoas por dormitório mínimo é a quantidade ideal

para manter o conforto. Um número de pessoas maior que esse demanda mais área para

o mesmo.



5.4.5- Área de serviço.

A área de serviço como se percebe nos exemplos (anexo 2), muitas vezes não

está prevista no corpo da casa, sendo então instalada no recuo lateral ou do fundo.

Assim como qualquer outro ambiente de atividade humana ela precisa de proteção

contra as intempéries. E o que isso acarreta?

Quando a área de serviço está instalada no recuo lateral, sua cobertura

normalmente gera perda de iluminação, ventilação e conseqüentemente do conforto

térmico dos cômodos onde suas aberturas são afetadas.

Se instalada ao fundo não gera danos a U.H., mas perde muito no quesito

conforto do morador, pois além da grande distância para chegar ao local, durante o

trajeto o morador sofrerá os efeitos climáticos.

5.4.6- Garagem.

A garagem não está prevista. Isso é justo nesse mundo moderno? Será que o

morador da U.H. mínima não pode possuir um automóvel? Faltam nos projetos a

previsão da locação da garagem, sua cobertura e as influências que isso trará a U.H.

Vale salientar que a necessidade da cobertura da garagem não é para a proteção do

veículo, mas sim, para garantir ao morador conforto frente aos efeitos climáticos.

5.4.7- Quintal ou área livre restante.

Muitas famílias ainda têm a tradição ou desejo de possuir uma horta, um jardim

ou no mínimo um espaço para ter algum animal doméstico. Isso pode ser considerado

supérfluo, mas no mínimo a área livre restante deve ter uma dimensão suficiente para se

estender roupas.

Podemos analisar a Figura 28 para perceber a área livre real do lote.



6- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Então nota-se que:

Se a U.H. de interesse social pode ter até 70,00 m², isso significa tecnicamente

que atende as necessidades da família que nela fará morada. E que poderia ser até

menor, desde que seu formato fosse adequado ao local, ou seja, desde que ela fosse

dimensionada corretamente, levando em consideração os itens descritos anteriormente,

desde a implantação do loteamento até a sua construção.

Verifica-se a necessidade da revisão da LEI FEDERAL 9.785/99 de

parcelamento do solo urbano.

Tem-se a obrigação de alertar a população para o tipo de construção e o seu

custo que podem ser realizadas em loteamentos com lotes mínimos.

É preciso que a lei determine se os recuos são do dono do lote ou da população.

Deve-se criar um item na lei sobre normas para os abrigos desmontáveis.

Os loteamentos compostos de lotes de 125,00 m² devem sofrer uma análise

rigorosa para que não onerem os proprietários na hora de construir e que garantam

condições de acessibilidade, iluminação e ventilação ideais.

Quando o bairro está implantado num local ideal e a construção está dentro do

padrão proposto não há problema, mas quando o bairro é implantado em local ruim

(com relevo acidentado) e de forma errada, passa gerar problemas e custos.

Não se pode negar que o Poder Público sempre se preocupou em criar meios

para que a população conseguisse uma moradia. Os bancos, sistemas e órgão destinados

a essa finalidade são provas deste trabalho. Crê-se que seus objetivos, embora com

controvérsias, foram atingidos. Cabe agora passar a uma nova fase onde a qualidade da

habitação seja o objetivo a ser alcançado.

Esse estudo mostra a situação gerada pelas atuais leis de uso e ocupação do solo

e poderá servir como base para a criação de um modelo que venha corrigir ou pelo

menos, minimizar as falhas para que sejam atendidas de uma forma mais abrangente as

necessidades atuais da família brasileira.
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ANEXO 1:

Plantas Populares.



ANEXO 2:

Plantas sem escala dos loteamentos Jardim República, Jardim Cruzeiro do Sul e

Quinta das Flores.


