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RESUMO

A intensa expan são urbana que vem ocorrendo, para além das front eiras do
município de São Paulo, sobretudo a partir da década de 70, está aliada à especulação
imobiliária e à miséria de uma sig1úficativa parcela da população; isto fa z com que o
processo ele ocupação do solo se dê, predominantemente, de forma desordenada e
il egal, especialmente, em áreas protegidas.
Diante isso, investigou-se o caso do município de Mairiporã (localizado na
zona norte da Grande São Paulo), que possui 80, 13% de suas tenas inseridas nas na
Área de Proteção aos Mananciais, além ele abrigar o reservatório Paiva Castro, o qual
fa z parte do Sistema Cautareira; principal manancial abastecedor da metrópol e
paulistana. Desse modo, a ocupação ilegal do solo, nesse município, torna-se um
fator relevante de análise, destacando que esta il egalidade está associada à
transgressão da Lei de Proteção aos Mananciais, bem como da Lei Federal de
Parcelarnento do Solo (Lei Lelunann).
Para tanto, este estudo parte de uma análise político-instih1cional e sócioeconômica que permite a proliferação de loteamentos irregulares ou clandestinos na
Região Metropolitana de São Paulo e segue para uma análise comparada entre dois
loteamentos em Mairiporã (um inegular e outro clandestino) salientado aspectos: das
condições de vida do morador; da percepção ambiental dos moradores acerca da área
protegida com a qual interagem; e, por fim , da compreensão dos mesmos sobre a
situação de ilegalidade em que se encontram.

Palavras-Chaves: loteamento irregular; loteamento clandestino; parcelamento do
solo; áreas de proteção aos mananciais; percepção ambiental.
I·
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ABSTRACT

The intense urban expansion, which is nmning beyoncl lhe borclers of the
clistrict of São Paulo since the decade o f the 70's, is associated with land speculation
anel a slate of núsery of a siguificant pari of lhe populalion. Furlhermore, the process
of occupation happens in a disordered anel iIlegal way, especially in protected areas.
Bccause of that, the case of lhe dislricl of Mairiporã (norlh of lhe
metropolitan region o f São Paulo) was studied. There, 80,31% o f the district are
included into lhe proteclion area of walcr resources, as well as lhe water reservoir
"Paiva Castro", wlúch lakes part in the Cantareira

system~

the principal water

resources supplier of lhe melropolitan area of São Paulo. Therefore, lhe illega l
occupation of land, in the clistrict of Mairiporã, turns out to be relevant to analyze,
pointing oul that thc illega lity is associaled with lrausgressions of lhe law for
protection of water resources as well as with the federal law of land parcelation
(Lelummn Law).

,.

The study begins with an analysis of the institutional, political anel socioeconomic siluation which allowed the proliferation of inegular land lots or
clanclestine in the metropolitan region of São Paulo. This analysis is followed by a
comparison belween two land lots in Mairiporã (irregular and clandestine) focussing
on aspects of the living conditions of the residents, enviromnental perception in
relation to the protected area they are interacting with, anel finally, the understanding
of the residents of the state o f illegality they encounter.

Keyworcls: irregular land lots; clandestine land lots; parcelation of land; protection
area o f water resources~ environmental perception.
I·
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1) INTRODUÇÃO

"Mananciais são as águas subterrâneas, superficiais fluentes, emergentes ou
em depósito, efetiva ou potencialmente utilizáveis para o abastecimento público"
(SÃO PAULO, 1997). Dessa forma, os rios córregos, reservatórios etc, que sejam
responsáveis pelo abastecimento de água

~a

população são denominados mananciais,

destacando que as águas dos mananciais, protegidas por lei, são prioritárias para o
abastecimento público em detrimento de qualquer outro interesse (SÃO PAULO,
1997).
As Áreas de Proteção aos Mananciais podem ser definidas como toda a
extensão territorial que se encontram ao redor dos mananciais, normalmente a bacia
hidrográfica, potencialmente disponível para o abastecimento de água da população
(FUNDAÇÃO PROCON, 1998).
Contudo, as áreas de mananciais da metrópole paulistana estão sendo
ocupadas, sobretudo, por loteamentos ilegais, sem qualquer planejamento, o que
acaba resultando em problemas para o cidadão metropolitano, devido ao
comprometimento da qualidade do abastecimento de água, do equilíbrio ambiental e,
conseqüentemente, da qualidade de vida da população.
Diante dessa problemática, escolheu-se o município de Mairiporã como o
local de enfoque deste trabalho. Essa escolha se deve ao fato da maior parte de seu
território estar inserido em Área de Proteção aos Mananciais, além do reservatório
Paiva Castro encontrar-se nessa cidade. Esse reservatório é parte integrante do
Sistema Cantareira, principal sistema de abastecimento de água da Grande São Paulo
(responsável por aproximadamente 56% das vazões ofertadas), o que torna mais
agravante o parcelamento indevido do solo nesta região; as conseqüências deste
parcelamento são refletidas na qualidade de água do reservatório. Além disso,
Mairiporã representa um dos 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo,
que vem sofrendo com o aumento da demanda por água resultante da intensa
expansão urbana. Essa expansão ocorre de forma desordenada e está aliada ao
crescimento da pobreza, o que implica na proliferação de loteamentos irregulares e
clandestinos em áreas de mananciais.

2

Por se tratar de áreas fragilizadas ambientalmente, as áreas de mananciais
f•

necessitam de um maior cuidado quanto à proteção, o que não vem acontecendo
nessas áreas. Essa proteção, no município em questão, deveria ser dada,
principalmente, pelas Leis de Proteção aos Mananciais (lei estadual) mas também
pela Lei Federal de Parcelamento do Solo (Lei Lehmann); no entanto, a ocupação
desordenada faz com que a transgressão das mesmas seja constante. Convém
esclarecer que Mairiporã não possui Plano Diretor, legislação específica de uso e
ocupação do solo, de parcelamento do solo e de proteção ambiental, portanto não há
um vú1culo das legislações federal e estadual com a municipal, prevalecendo, por
isso, as leis citadas acima.
Nesse sentido, o interesse em investigar os loteamentos irregular/clandestino,
situados em Áreas de Proteção aos Mananciais de Mairiporã, é decorrente da
reflexão em discussões relativas à problematização, simultaneamente, ambiental e
social, ou meU10r, por gerar a polêmica ao redor da ocupação ilegal, em áreas
protegidas, como a lternativa de moradia para a população de baixa renda. Essa
população está excluída dos direitos dignos de moradia e a situação de precariedade,
no modo de fixação do território, compromete sua qualidade de vida. Diante disso,
foram analisadas, através da aplicação de questionários, as condições de vida e a
percepção ambiental dos moradores desses loteamentos.
Cabe notar que é na produção do espaço urbano que a questão ambiental se
mostra com maior proeminência como reflexo da questão social. Para tanto, há a
necessidade de apresentar, na síntese da literatura, alguns processos e conceitos que
envolvem a produção e reprodução do espaço e que são refletidos na exclusão ou
inclusão da população às condições dignas de moradia; isto dentro do contexto da
urbanização nas cidades brasileira, da lógica capitalista de crescimento econômico da
Região Metropolitana de São Paulo e da questão político-institucional. Ressalta-se

..

que as situações de irregularidade e de clandestinidade dos loteamentos são definidas
e diferenciadas, especialmente, mediante à forma de transgressão às legislações de
proteção aos mananciais e de parcelamento do solo. Ademais, a percepção dos
moradores é utilizada, como uma ferramenta, por acreditar que traria respostas
significativas aos principais problemas sócio-ambientais dos loteamentos ou às

3

afetividades destes moradores com o local, inclusive, à situação de Hega lidade em
que se encontram, incluindo, aí, os conflitos de direitos (morar ou preservar).

( o
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2) OBJETIVOS
I•

2.1) Objetivo geral

Analisar os processos de ocupação do solo, interpretando-os a partir da lógica
de crescimento econômico da Região Metropolitana de São Paulo e do contexto
político-institucional, os quais permitem compreender a proliferação de loteamentos
ilegais em áreas de proteção aos manancia is.

2.2) Objetivos Específicos

Realizar uma análise comparada entre dois loteamentos, um irregular e outro
clandestino, na área de mananciais do município de Mairiporã, através:
• dos aspectos sócio-econômicos, enfocando, principalmente, as condições de vida
dos moradores;
• da percepção ambiental subjacente à forma de convivência dos moradores com a
área protegida;
• da compreensão dos moradores acerca da situação de ilegalidade em que se
encontram.

5

3) REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1) Produção e Reprodução do Espaço: uma perspectiva sócio-econômica

Muitos autores entendem o espaço como um produto da sociedade e das suas
relações sociais e uma condição para a sua reprodução (SOARES, 1994). SANTOS
( 1985), por sua vez, enfatiza que estudar o espaço é apreender sua relação com a
sociedade. Essa relação só poderia ser definida através do espaço, já que o mesmo
seria resultado da produção material e cultural de uma sociedade, uma decorrência de
sua hjstória, da história dos seus processos.
Para CORRÊA ( 1989), o espaço urbano (orgaruzação espacial) constitui-se,
num primeiro momento, no conjunto de diferentes usos da terra justapostos entre si.
Nesse conjunto, vão estar definidos os usos para áreas residenciais, os quais serão
distintos em termos de lazer, de forma e conteúdo social, sem contar aquelas que irão
constituir-se em reserva de valor para futura expansão.
Ainda para CORRÊA (1989), o espaço urbano capitalista pode ser visto como
fragmentado (diferentes usos da terra), ainda que articulado entre si (cada um de suas
partes mantendo relações espaciais com as demais, mesmo que com intensidades
variáveis) e como reflexo social (tanto de ações que se realizam no presente quanto
das que se realizaram no passado e que deixaram formas espaciais do presente). Tais
variações são condicionantes sociais e isto se dá através do papel que as obras,
fixadas por um determinado grupo social, criam e desempenham nas relações de
produção e na reprodução das condições de produção.
Desse modo, os autores supracitados ainda salientam que o espaço urbano
comporia uma dimensão da complexa estrutura social de classes, ou seja, está
passível de ser dividido em áreas residenciais segregadas. Os bairros, por exemplo,
seriam locais onde a reprodução dos diversos grupos sociais poderia alcançar, num
mjcro-recorte, certa rutidez.
Essa natureza derivar-se-ia no modo de exploração do trabaU1o pelo capital
fundado na propriedade, em que os homens se distinguiriam pelo "ter", isto é, pela
sua condição de proprietários de bens (CARLOS, 1994).

ó

A exclusão encontraria, dessa forma, sua dimensão política na negação do

,.

"direito de ter direitos", uma vez que a ausência dos mesmos, no âmbito geográfico,
colocaria os indivíduos em situação de precariedade no modo de fixação do território
e de dificuldade de mudar sua situação econômica, excluindo-os dos chamados
mbúmos sociais (BORGES, 1997). Essa "negação de direitos" compromete a
qualidade de vida desses cidadãos; assim, pode-se dizer que o risco sócio-ambiental
está implícito na precariedade das condições de habitação. Aqui, cabe citar ALVA
(1997), quando diz que o espaço é, hoje, o mais escasso dos recmsos nacionais, visto
que por "espaço" se entenderia como um território organizado e equipado para
atender adequadamente as necessidades da população e do meio ambiente.

3.1.1) A Relação entre o Preço Fundiário da Terra e a Segregação SócioEspacial

Segundo RIBEIRO (1997), a terra não é um bem produzido, o que, por
conseguinte, denuncia não poder atribuir-lhe valor, embora seja adquirida por um
preço. Assim, o preço fundiário não nasceria como resultado do trabalho, mas de
uma demanda por terras, que suscita a oferta; equivale dizer que esse é um mercado
que se forma com certa peculiaridade.
RODRIGUES (1988), em outras palavras, também diz que a terra seria um
bem natural, não podendo ser reproduzida e não podendo ser criada pelo trabalho,
mas que estaria sempre gerando renda com preços de comercialização no mercado,
condicionados pela formação de rendas diferenciais de localização.
A mesma linha segue SINGER (1979), argumentando que a renda do solo
urbano não advém das construções e das benfeitorias que sobre ele incidem, mas de
sua localização. Construções e infra-estrutura da mesma natureza, em terrenos com
localizações diferentes, apresentam preços diferentes. Esses preços, normalmente, se
formam pela demanda, pela quantidade de dinheiro que esteja disposto a pagar no
mercado imobiliário pela terra urbana, em função da acessibilidade aos locais
relevantes da cidade e aos serviços de infra-estrutura. Além desses autores, outros,
como ARENDIT (1993), GONZALES (1985) e RIBEIRO (1997), corroboram que
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seja a localização do terreno o fator de formação da renda do solo e,
,.

conseqüentemente, da segregação espacial.
SACHS (1996), por exemplo, denota a segregação espacial como resultante
do preço diferenciado dos terrenos, em decorrência dos equipamentos públicos nestes
existentes.
Em síntese, pode-se concluir que a diferenciação de preços da terra decorreria
da produção social e permitiria aos seus respectivos proprietários a apropriação de
rendas diferenciais. Nesse aspecto, convém ressaltar BONDUKI e ROLNIK (1979),
ao explicitarem que a renda diferencial da terra seria a renda que se basearia nas
diferenças entre as condições fisicas intrínsecas do terreno e a sua localização,
incluindo, aí, os diferenciais de investimentos públicos e privados aplicados sobre
eles ou no seu entorno.
De acordo com MARCONDES ( 1999), o debate da renda fundiária urbana
com a introdução do conceito de renda diferencial, para o contexto urbano, é um
tema que, necessariamente, se insere na problemática da produção do espaço na área

..

dos mananciais. Ademais, pode-se dizer que as questões em torno do processo de
formação e apropriação das rendas fundiárias, além da desvalorização do ambiente
construído e da degradação dos espaços naturais constituem a face mais visível da
problemática dos mananciais.
Diante do exposto, cabe complementar a questão da formação das rendas
fundiárias citando CÔRREA (I 989), pois é um autor que indica a ocorrência de
amenidades físicas (áreas verdes, clima agradável, menor poluição doa ar, boas
condições do terreno, áreas distantes das atividades que afetam a paisagem, o
sossego etc) e as amenidades socialmente produzidas (serviços de infra-estrutura,
condições de acessibilidade etc) como forma de valorização das propriedades e, por
conseqüência, de exclusão de uma parte da população que não pode pagar por esta

.

valorização. Nessa concepção, pode-se dizer que a forma de ocupação de baixa
renda, incluindo os loteamentos irregulares e clandestinos, geralmente, ocorre em
locais isentos de amenidades flsicas ou socialmente produzidas.
I'

I

É importante salientar que, no processo de urbanização das cidades, o solo
urbano se torna uma mercadoria, porque é apropriado de forma privada e seria a
partir desse fenômeno que ocorreriam as desigualdades sociais no meio urbano, cuja
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principal manifestação repousaria na segregação urbana, originada devido ao
processo de formação dos preços do solo (ARENDIT, 1993). Essa diferenciação dos
preços fundiários teria um papel fundamental na periferização da habitação bem
como na produção de vazios urbanos mantidos com fins especulativos, seguindo-se a
emergência de uma utilização irracional (ou de uma nova racionalidade) no uso dos
solos e das infra-estruturas (SACHS, 1999).
Sendo assim, a segregação do território urbano caracterizaria a cidade
capitalista, onde a manutenção da propriedade privada dessa mercadoria seria
peculiar, porém hegcmônica (BONDUKI c ROLNIK, 1979).
A cidade capitalista não teria lugar alternativo para os pobres, segundo
SINGER (1979). Na verdade, a moradia alternativa para a população carente se
daria, especialmente, de forma precária e ilegal nas periferias das cidades. A
propriedade privada do solo urbano faria com que- a posse de uma renda monetária
se tornasse um requisito indispensável à ocupação do espaço urbano, mas o
funcionamento normal da econonúa capitalista não asseguraria um mfnimo de renda
a todos. Antes, pelo contrário, esse funcionamento tenderia a manter uma parte da
força de trabalho em reserva, o que significaria que uma parte correspondente da
população não teria meios de pagar pelo direito de ocupar um pedaço do solo urbano
(SINGER, 1979). Entretanto, o direito à moradia é um dispositivo constitucional que
faz parte de uma das dimensões da cidadania, dos chamados "mfnimos vitais", dos
quais dependem a produção e-reprodução da sociedade;
Enfim, se as discussões mais recentes sobre a questão urbana apontam o
preço da terra como mecanismo econônúco responsável pela constituição do espaço
urbano e pela segregação social na cidade, apontam-no, conseqüentemente, como
causa principal dos males vividos pela cidade· capitalista. Em outras palavras, se- o
solo urbano adquire um preço é porque os vários agentes capitalistas dominantes
estabeleceriam as condições urbanas que perm.itiriam o surgimento de lucros extras.
Essa é a base para a reflexão a seguir.
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3.1.2) Quem Produz o Espaço Urbano: uma abordagem sociológica

Neste capítulo, a abordagem de CORRÊA ( 1989) é a que pretende-se
privilegiar.
Para esse autor, o espaço capitalista é um produto social, resultado de ações
acumuladas através do tempo e formadas por agentes que o produzem e consomemno. Esses agentes seriam: os proprietários dos meios de produção, os proprietários
fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os demais agentes sociais
excluídos.
A ação de tais agentes far-se-ia dentro de um marco jurídico que regularia a
atuação dos mesmos. Esse marco não teria neutralidade e constituir-se-ia, em muitos
casos, em transgressões cometidas de acordo com os interesses do agente dominante
e sua consciência de relativa imputabilidade de crime.
Vale destacar que a ação dos proprietários fundiários e promotores
imobiLiários (agentes dominantes) possuem, em comum, a apropriação de uma renda
da terra. Assim, a ação desses agentes serviria ao propósito dominante da sociedade
capitalista, que é o da reprodução das relações de produção, implicando na
continuidade e não na mjtigação dos conflitos de classe.
Com relação aos agentes, neste trabalho, há maior importância o papel dos
proprietários fundiários, dos promotores imobiliários, do Estado e dos grupos sociais
excluídos que estão sob a influência dos primeiros.
Os promotores in1obiliários seriam os agentes possuidores de um maior
interesse em produzir residências para a classe dominante, reforçando, desse modo, a
segregação residencial, que caracteriza a cidade capitalista.
Quanto aos proprietários de-terra, os mesmos atuariam no sentido de- obterem
a maior renda fundiária possível a partir da renda ou demais formas de transferências
de direitos de uso aos interessados, remunerando-se da meU1or maneira. Por isso,
muitas vezes, esses proprietários interessam-se na conversão da terra rural em terra
urbana, ou seja, possuem interesse na expansão do espaço urbano, na medida em que
a terra urbana é mais passível de demanda que a rural para fms de moradia. O
diferencial da renda é maior onde o uso agrícola é substituído pelo uso urbano,
conforme (CORRÊA, 1989). ARENDIT (1993) reitera que transformar-se-iam áreas
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rurais em suburbanas e· estas em urbanas através da realização dos loteamentos
regulares ou ilegais, cuja efetivação sempre representa o aumento do preço da terra .
Para a abertura de loteamentos na periferia, o procedimento seria de elaborar
os projetos, de acordo com a legislação vigente e obter aprovação nas prefeituras.
Isso implicaria, por exemplo, diminuir os lucros dos loteadores, pois teria que
reservar uma parte da área total para usos comuns; por isso, essa elaboração de
projeto e aprovação na prefeitura nem sempre acontecem. Já quando pretende-se
lotear áreas que não estão, ainda, no perímetro urbano, haveria necessidade de uma
aprovação do poder legislativo local Uuntamente com o INCRA) para ampliação da
área urbana, o que, normalmente, não ocorre. Ressalta-se que essa ampliação
independe, na maior parte das vezes, das necessidades sociais imediatas
"debruçadas" sobre um dado espaço, posto que coexistem grandes extensões de áreas
vazias no perímetro urbano. Isso é proveniente da especulação imobiliária e, uma vez
consumado o fato, pode existir um interesse do próprio poder local em regularizar
'•

esses loteamentos, posteriormente, visando aumentar a arrecadação de impostos, já
que o município só tem competência para a tributação das terras urbanas
(RODRIGUES, 1988).
Com efeito, criam-se, na periferia urbana, loteamentos com precárias
condições de moradia para a população e, geralmente, ilegais face à legislação
existente no território político institucional de sua competência. Todavia, esses
loteamentos, em muitos casos, acabam sendo legalizados (como já foi dito acima),
sem nenhuma pena para o infrator e, aos poucos, por pressão da população junto ao
Estado, vão sendo contemplados com serviços de infi:a-estrutura (até mesmo antes da
legalização), valorizando -os.
No que se refere ao Estado, cabe a este, por decorrência, a implantação de
serviços públicos (sistema viário, água, esgoto, iluminação etc), além de ser também
um agente de regulação do uso do solo (CORRÊA, 1989). RODRIGUES ( 1988)

'·

enfatiza que a heterogeneidade dessa atuação, no espaço urbano, acentua uma
valorização diferencial de uma área para a outra. Nesse caso, o papel do Estado, na
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heterogeneidade da produção do espaço urbano, relacionado à intervenção do mesmo
no consumo coletivo (a partir de uma reflexão que identifica a segregação social e
espacial) é um relevante instrumento de análise se levar em consideração a demanda

por habitação ou o grau de adequação das áreas de mananciais para usos urbanos
(MARCONDES, 1999).
Pode-se dizer que a atuação do Estado não se processa de modo socialmente
neutro, mas pouco amenizadora dos conflitos de interesses de classes, tendendo a
privilegiar a classe dominante (CORRÊA, 1989). As diferenças sociais, no que tange
ao acesso de serviços públicos assim como aos bens produzidos socialmente,
também seriam seletivas. A população que não possui renda para adquirir uma
habitação já pronta e com condições ideais de moradia passa, então, a atuar no
sistema autoconstrução (o que será melhor analisado em outro capítulo) nas áreas
socialmente periféricas da cidade capitalista.

3.1.3) Especulação Imobiüária: pensando o processo de acumulação a
partir da propriedade privada da terra
'·

Diante do exposto até aqui, é relevante-deter-se um pouco sobre-o processo de
especulação imobiliária em ocorrência nas cidades.
KOWARlCK (1993) revela que, no processo especulativo, um loteamento
não é feito logo em seguida ao último. Deixa-se, na maioria das vezes, uma área
intermediária que tende a incorporar toda a infra-estrutura urbana, que foi obrigada a
passar por ela, valorizando-a. Assim, a cidade expande os seus limites, não de forma
planejada, mas deixando terrenos vazios, sobretudo em sua periferia.
Nesse padrão de produção social da cidade, os proprietários que deixam a
ten·a vazia, sem nenhum uso ou com usos, que beirando a improdutividade
mascarada (por exemplo, com a pastagens), a fim de evitar sua identificação como
reserva de valor, apropriam-se de uma renda produzida socialmente (RODRlGUES,
1988). Aqui, a atuação da especulação imobiliária, no tocante aos loteamentos de
•.

glebas, consiste- em não fazer um loteamento vizinho ao já existente, mas deixar uma
área vazia entre dois loteamentos, o que, todavia, é mais difícil de ser concretizado se

\

as glebas não fizerem parte de um monopólio de terras. Se tiverem proprietários
diferentes, ambos terão intenções de se beneficiar, posteriormente, da gleba ociosa,
onde cada um buscará obter a maior renda possível, que tenderá a ser mais acelerada
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se o uso dessa gleba se der na forma de um novo loteamento. Cabe destacar, porém,
que não há mecanismos legais para induzir os proprietários a ocuparem as terras
vazias (desde que arquern com os tributos altos sobre as mesmas), pois a abertura de
novos loteamentos fica a critério da iniciativa privada, enquanto que o Estado
esclarece o que pode ou não ser feito; o que-, em geral, não é respeitado
(RODRIGUES, 1988).
Quanto à questão da especulação, BONDUKI e ROLNIK (1979) tambérn
enfocam que uma especulação programada é mais difícil de ocorrer; só aconteceria,
na cidade como um todo, se o solo fosse apropriado por monopólios em regiões bem
demarcadas. Segundo esses autores, na cidade capitalista, normalmente, esse
processo ocorre de maneira relativamente anárquica, visto que o loteador de un1a
área provoca a valorização das g lebas vizinhas ainda não loteadas e que, em geral,
não pertencem ao mesmo proprietário. Assim, essas glebas não loteadas constituemse nos chamados "vazios urbanos", imediatamente inseridos na lógica especulativa,
pois ficam à espera de valorização. Essa valorização se dará, porque a existência
desses "vazios urbanos" provoca a necessidade de redes mais extensas de serviços
urbanos

(principalmente

o

saneamento

básico),

que

terão

que

passar

obrigatoriamente por estes vazios, valorizando-os, até alcançarem os loteamentos
mais distantes; os proprietários desses vazios é que se beneficiarão das referidas
vantagens advindas.
Nesse contexto, pode-se dizer que, na expansão do urbano, está embutida a
especulação imobiliária, seja ela programada ou anárquica. Entretanto, a realização
das obras públicas fundamentais à expansão urbana devem ser fmanciadas pelo
Estado, o que se faz, no essencial, por elevação de impostos (ARENDIT, 1993).
Frente a isso, quando o Estado assume a provisão de um valor de uso público está
canalizando recursos escassos, através de impostos e outros instrumentos fiscais para
que o capital continue a obter as vantagens da urbanização. Os custos, por meio de
tal provisão, são assumidos socialmente e os ganhos são privados, mas há um outro
lado que torna dialética a questão.

\

BONDUKI e ROLNIK (1979) são autores que afirmam o quanto o aparelho
estatal não está apto a oferecer uniformemente, para toda a cidade, os serviços
públicos, privilegiando apenas uma parcela da população, geralmente, não a que
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mais precisa desses serviços prioritários e não podem pagar pela "valorização" do
lugar. De acordo com SANTOS (1990), a especulação de terras seria causada
exatamente pela falta de serviços de utilidade pública; esta falta seria geradora de
escassez de terrenos viáveis à moradia e elevaria o preço dos terrenos providos de
serviços públicos, isto é, os terrenos valorizados.
Vale fi'isar que a "valorização" do lugar faz aumentar, consideravelmente, o
preço da terra e os impostos que sobre ela incidem; impostos que atuam no processo
de exclusão de grande parcela da população que não pode pagar pela mesma. Como
descreve CORRÊA (1989) c SANTOS (1990): "Qualquer investimento público,
realizado no espaço, implicaria em sua valorização, no geral, muito acima daquilo
que a parcela mais explorada da classe trabalhadora poderia pagar". A raz.'lo
principal, pela qual os pobres tendem a se fixar cada vez mais em áreas periféricas,
vem exatamente dos custos dos serviços públicos essenciais para a habitação; os
gastos com água e energia elétrica, por exemplo, são, na maior parte das vezes,
inversamente proporcionais à renda destes pobres.
Nesse enfoque, é opm1uno citar SANTOS ( 1990), quando diz que a forma
como a cidade é organizada faz com que ela não apenas atraia gente pobre, mas que
ela própria crie mais gente pobre. No PLANO DIRETOR DA CIDADE DE SÃO
PAULO (1992), por exemplo, foi constatado que existem mais de 144 milhões de
metros quadrados de terrenos vazios, dos quais 60 milhões estão situados em áreas
com infra-estmtura para suportar pelo menos 7,5 milhões de pessoas. Não obstante,
grande parte da população é obrigada a morar nos bairros mais distantes, onde não há
infra-estrutura, porque não possuem recursos para pagar um terreno mais bem
servido.
Diante desse quadro, a população carente se vê--na contingência de expulsão
para as áreas menos valorizadas (loteamentos mais distantes e isentos de infraestrutura), as quais, mais cedo ou mais tarde, poderão ser alcançadas e, daí, nova
expulsão; a cidade vai sempre se expandindo, incorporando novas áreas (na maior
parte das vezes, não contíguas ao adensamento urbano) num processo segregado r dos
seus moradores conforme a estratificação social (SANTOS, 1990). Assim, em
regiões metropolitanas, o processo de conurbação vai não apenas criando os
chamados "municípios dornútórios", mas vai colocando o cidadão mais frágil ou nas
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adjacências desses municípios ou lhe pressionando para outras regiões, como é o
caso de Mairiporã.
RIBEIRO ( 1997) compreende que a relação entre mercado de terra e o
processo de estruturação das cidades são vistos como decorrente: de um lado, das
imperfeições no funcionamento deste mercado, que permitem a especulação com os
preços fundiários; de outro, da estreita ligação entre valorização fundiária e
investimentos públicos em infra-estrutura. Contudo, é proeminente a desvalorização
da terra sem essa infra-estrutura, ainda mais em áreas de preservação permanente,
onde os loteamentos não poderiam ser realizados; incorre a in1possibilidade de
formação de um mercado de terras, mas, em contraposição, este é criado ao tornar-se
refUgio clandestino, ao constituir-se como uma alternativa de moradia para a
população mais carente.
VICTORJNO (2001) ressalta que, na ausência de uma política habitacional
consistente, sucedeu o processo de ocupação predatória da zona dos mananciais da
metrópole paulistana fundamentado em duas ordens: uma, pelos movimentos sociais
de luta por moradia, incitado na exclusão social e política; outra, por meio de
loteadores independentes, fomentado na especulação imobiliária, ou melhor, na
busca do lucro.
Nesse ú1terim, tratar do meio ambiente urbano implica tratar de políticas
urbanas, pensando na cidade do presente e do futuro e em compreender os aspectos
contraditórios dessas políticas (RODRIGUES, 1998).
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3.2) Legislações

3.2.1) Leis de Proteção aos Mananciais

Segundo OLIVEIRA (1997), as leis de mercado, pautadas na lucratividade e
competitividade, ditam as regras de uso dos recursos naturais e, ao mesmo tempo,
regem a exploração da força de trabalho. De acordo com a mesma autora, essas leis
orientam a produção e espacialização das atividades humanas e é na organização
espacial destas atividades que se destacam as diferenças sociais.
Assim sendo, esse modelo pode ser observado, por exemplo, nas precárias
condições habitacionais, nos loteamentos em áreas de risco, os quais são guiados
pela especulação e concretizadas pela desigualdade social, que pré-existe em outras
dimensões da vida social. Como a autora já havia notado, a compreensão das leis que
regem a questão ambiental não está necessariamente dissociada da análise das leis
que comandam as relações sociais. Essa perspectiva pode ser observada quando se
analisa a desordenada expansão da Região Metropolitana de São Paulo, inclusive em
áreas não recomendáveis, tornando-se cada vez mais graves as alterações no quadro
ambiental.
Contudo, o quadro institucional, que cria a base legal para o uso mais
sustentável dos recursos naturais, não tem por tradição compreender os processos
sociais imbricados. Tal base não se centra também na garantia dos interesses dos
segmentos sociais fragilizados, os quais estão envolvidos no processos de
dilapidação desses recursos. Em contrapartida, esses segmentos são vistos como
agentes de depredação que devem ser penalizados ou expulsos do espaço onde que
vivem. Além disso, o pouco esforço juddico tem se evidenciado para que tais
segmentos, do contrário, sejam vistos como sujeitos pot1adores de direitos, para os
quais devel'iam ser geradas alternativas de existência e interação mais sustentáveis.
Diante desse quadro, é necessária a incorporação da dimensão ambiental nas
políticas setoriais urbanas como habitação, abastecimento, saneamento etc, visando
preservar recursos naturais (como por exemplo água, solo e cobertura vegetal), além
de proteger a saúde humana.
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No que se refere à legislação de proteção ambiental, é necessário enfocar que,
a partir da institucionalização da Região Metropolitana de São Paulo (ver Mapa I) e
do estabelecimento de diretrizes de desenvolvimento da mesma, no iníc io a década
de 70,

foram promulgadas leis estaduais de abrangência metropolitana, visando

controlar a poluição Í11dustrial e proteger os recursos hídricos (SÃO PAULO, 1995).

Mapa 1. Região Metropolitana de São Paulo

Fonte: EMPLASA.

É importante ressaltat· que a intensificação do problema de poluição das águas
na metrópole paulistana é decorrente: do processo de desenvolvimento econômico
extremamente acelerado e desacompanhado de uma política coordenada de uso do
solo e dos recursos hídricos; das condições peculiares de uma metrópole em rápido
crescimento, localizada próxuno a cabeceit·as de rios (da L a decorrente escassez
relativa de recursos hídricos); dos atrasos das obras de tratamento dos despejos
domésticos e industriais (NUCCI, SILVA e ARAÚJO, 1976).
Para tanto, foram promulgadas as Leis Estaduais nº 898/75 e nº 1172/76, 1
além do Decreto nº 9714/77 que aprova o regulamento destas.

J
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A Lei 898/75 disciplina o uso do solo para proteção dos mananciais da
Região Metropolitana de São Paulo, declarando dezoito cursos e reservatórios de
água como de interesse para o abastecimento público (entre estes, o reservatório
Paiva Castro-Mairiporã) e estabelece: a necessidade de licenciamento de at ividades e
execução de obras nestas áreas e os ó1·gãos públicos, que serão responsáveis por esta
tarefa (Secretaria de Negócios Metropolitanos, com anuência da Secretaria de Obras
e Meio Ambiente e da Companhia Estadual de tecnologia de Sanea mento Básico e de
Defesa do Meio Ambiente); as penalidades para aqueles que não se licenciarem e
executarem obras ou exercerem atividades em desacordo com o licenciamento feito
previamente; a necessidade de delimitar as faixas de maior restrição (classificadas
como primeira de categoria) ou menor restrição (as de segunda categoria, que são
todas aquelas áreas delimitadas e não classificadas como de primeira categoria)
dentro das áreas de proteção aos mananciais; a necessidade de adaptação dos
loteamentos, edificações e atividades existentes e as restrições que deverão constar
nas leis e decretos regulamentadores específicos para cada umas das áreas de
proteção.
A Lei 1172/76 é praticamente um instrumento regu lamentador da Lei 898/75.
Essa Lei delimita as áreas a serem protegidas Uá determinadas pela outra Lei),
estabelecendo as normas de restrição de uso do solo em tais áreas, com o objetivo de
proteção aos mananciais. Sendo assim, define-se as faixas de primeira categoria e as
faixas de segunda categoria (com sua divisão em três classes: A,B,C). A Lei 1172/76
distingue as áreas em duas categorias, porque cada rio ou represa possui uma
capacidade natural de receber carga poluidora até um valor limite, a partir do qual o
tratamento de suas águas torna-se muito caro ou inviável (SÃO PAULO, 1984). Ao
se estabelecer a máxima ocupação possível de uma bacia hidrográfica, medida em
número de ocupantes equivalentes, essa Lei deve levar em conta: que os esgotos
produzidos sejam todos tratados com alta eficiência; que as águas das chuvas, ao
escoarem na superfície dos solos, transportam para os mananciais parte da carga
poluidora neles depositadas pela atividade humana (SÃO PAULO, 1984).
Nesse sentido, as faixas de primeira categoria são destinadas aos serviços,
obras e edificações para a proteção aos mananciais, a regularização de vazões, o
controle de cheias e a utilização das águas para abastecimento e lazer sob controle.
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Tais áreas correspondem: aos corpos d'água; às faixas de 50m de largura (medida em
projeção horizontal) ao longo dos perímetros reservatórios públicos; às faixas de
proteção estabelecidas pelo art. 2° do Código Florestal (Lei Federal 4771/65); as
áreas cobertas por mata ou outras formas de vegetação prinútiva e as áreas com
declividade superior a 60% e as áreas com cotas inferiores a 1,5m.
Já nas áreas de segunda categoria, praticamente todos os usos são permitidos:
residencial; industrial, de acordo com uma relação de indústrias constante na
Legislação de Zoneamento Industrial; comercial, exceto o atacadista; serviços,
exceto equipamentos de saúde pública que não se destinem ao atendimento das
populações locais; institucional; hortifiutícola; reflorestamento e extração vegetal; e
lazer. Com efeito, essas atividades variam de acordo com a proximidade do
manancial protegido, isto é, quanto mais próximo, mais restrições sofi·em. A divisão
das faixas de segunda categoria baseia-se na situação do território, no que concerne
ao uso e a ocupação do solo, antes da promulgação da Lei 898/75 e distinguem-se
pelas densidades máximas permitidas, que são refletidas no tamanho dos lotes e nas
porcentagens de áreas construídas. Para fixar essas densidades, levou-se em
consideração: que o risco da poluição é tanto maior quanto mais próximo dos
mananciais se desenvolverem as atividades; que já existam, implantados nas bacias
lúdrográficas, núcleos urbanos, havendo, portanto, uma tendência à concentração de
populações nos mesmos e em suas vizinhanças. Quanto às respectivas classes: a
classe A representa as áreas urbanas, arruadas, com densidade superior a 30 hab/ha,
mas para empreendimentos posteriores às Leis, a densidade máxima permitida
passou a ser 50 hab/ha, ademais, a quota ideal de terreno é de no mínimo de 500m2 e
liberação de 20% da área total do lote sem impermeabilização; a classe B são áreas
situadas no entorno daquelas consideradas urbanas e as destinadas à expansão
urbana, a densidade varia entre 25 hab/ha e 34 hab/ha (de acordo com o
distanciamento da classe A e do distanciamento do corpo d'água mais próximo), os
lotes mú1imos deverão estar de acordo com a densidade permitida, com o
distanciamento da faixa da classe A e o distanciamento dos corpos d'água e a
percentagem sem impermeabilização é ele 30%; a classe C são as demais áreas
(geralmente as rurais), com densidade entre 6 e 24 hab/ha (se dá com as mesmas
características que a classe B), os lotes múúmos também são calculados do mesmo
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modo que a classe B e a percentagem sem pavimentação é de 40%. Deve-se destacar
que a alocação de rede pública para abastecimento de água e esgoto só e permitida
nas classes A e B, mas, no que consta aos sistemas particulares, é determinada as
fossas sépticas e a construção de poços.
A perspectiva esquemática das áreas de primeira e segunda categoria (com as
respectivas classes) pode ser observado na Figura 1.

Figura 1. Perspectiva esquemática

Fonte: EMPLASA

O Decreto 9714/77 regulamenta as Leis 898/75 e 1172/76 e estabelece o
Sistema de Disciplinamento do Uso do Solo para a Proteção dos Mananciais de
Interesse da Região Metropolitana de São Paulo, como parte integrante do Sistema
de Planejamento e Administração Metropolitana (Composto pela Secretaria dos
Negócios Metropolitanos, EMPLASA, Secretaria de Obras e Meio Ambiente,
CETESB e Secretaria da Agricultura). Junto a isso, também estabelece,
detalhadamente, as atribuições de cada umas das instituições, os procedimentos para
licenciamentos, as fiscalizações, os tipos de infração e as respectivas penalidades e as
adaptações de urbanizações, edificações e atividades existentes nas áreas de proteção
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aos mananciais, incluindo, aí, os loteamentos irregulares exjstentes à época da edição
da Lei 1172/76; estas gozarão de um prazo adequado para se adaptarem às exigências
da lei ou procederem sua transferência e, na impossibilidade de o fazerem, poderão
ser supridas de indenização ou desapropriação.
De acordo com a Lei 1172/76, para as Áreas de Proteção aos Mananciais da
RMSP, que COITespondem a cerca de 54% do território da região, a legislação previu
uma forma de ocupação, que deveria ser alcançada em função do zoneamento do uso
do solo. Dos 39 municípios da Grande São Paulo, 27 estão dentro do perímetro de
proteção, sendo que alguns têm sua área totalmente inserida e muitos um percentual
maior que 50%, como é o caso de Mairiporã, com 80,13% (ver Mapa 2).

Mapa 2. Área de Proteção aos Mananciais da Região Metropolitana de São
Paulo

N

o
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Fonte: EMPLASA.

Todavia, o controle normativo estabelecendo usos, densidades e coeficientes
de aproveitamento dos terrenos, dissociado de outros instrumentos de planejamento e
gestão, não foi suficiente para conter os processos de ocupação indesejáveis bem
como não foi capaz de direcionar políticas complementares a serem promovidos pelo
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Estado, em conjunto com os municípios (SÃO PAULO, 1995). Ao contrário, nos
mais de vinte anos de vigência desta legislação, houve a desarticulação crescente das
políticas setoriais, a falta de participação dos agentes locais (prefeituras e sociedade
civil) e a proliferação de cenários de ocupação distintos daquele previsto (SÃO
PAULO, 1995).
A Lei de Proteção aos Mananciais foi criada para gerir a relação entre o uso
do solo e a garantia da qualidade das águas para abastecimento público, além de
exercer funções modeladoras do crescimento metropolitano. No caso dessa lei, a
mesma confunde-se com o equacionamento das questões do saneamento básico e do
meio ambiente. Não obstante, não dá ênfase à dinâmica do uso e ocupação do solo e

à questão habitacional; tem-se que encontrar uma solução que preserve os
mananciais, mas para isto é essencial solucionar também a questão habitaciona l
(SÓCRATES, GROSTAIN e T ANAKA, 1985).
Face à sua aplicação, em inúmeras áreas do território, a transgressão à
legislação é muito fi·eqüente. Co1úorme MOROZ, CANlL e ROSS (1994), a lei
impõe uma série de restrições, no intuito de preservar o ambiente, mas, no entanto,
não considera dados da realidade sobre os quais se aplica. Por isso, é preciso
compreender a dinâmica do processo de desenvolvimento urbano, sem o qual se
torna difícil submeter aos princípios legislativos toda e qualquer implantação de
construções, sejam residenciais, industriais ou comerciais (MOROZ, CANIL e
ROSS, 1994).
A pressão exercida pela expansão urbana, através da especulação imobiliária,
contrapõe-se aos preceitos preservacionistas; no caso dos loteamentos populares, os
loteadores, ao almejar o lucro, desrespeitam a legislação, parcelando o solo, sem
levar em conta, por exemplo, a declividade do terreno, o tamanho de cada lote, a
existência de infra-estrutura etc (MOROZ, CANIL e ROSS, 1994). Na realidade, a
Lei de Proteção aos Mananciais teve efeito inverso, visto que acabou por
desvalorizar a terra e, conseqüentemente, atrair a população de baixa renda e
estimular a proliferação de lotean1entos ilegais.
Considerando que a legislação vigente não conseguiu, de maneira satisfatória,
impedir a ocupação predatória e a conseqüente deterioração da qualidade dos
mananciais da Grande São Paulo, a revisão desta passou a ser uma grande anseio não

22

só da população residente nas áreas mais críticas, que objetiva condições de vida
mais dignas, mas de todas as pessoas preocupadas em garantir a qualidade dos
mananciais de abastecimento da região (SÃO PAULO, 1997). Uma vez realizados os
diagnósticos, detectados os problemas e analisadas as suas causas, optou-se pela
elaboração uma nova legislação de proteção e recuperação dos mananciais
(alterando-se as características da legislação em vigor, na Região Metropolitana de
São Paulo), com o intuito de induzir a usos compatíveis, a partir de um processo de
gestão pat1icipativo e descentralizado e que associe um conjunto de instrumentos
capazes de reorganizar as áreas protegidas (SÃO PAULO, 1997). Desse modo, o
processo ele revisão da Lei de Proteção aos Mananciais levou à implantação ele uma
Política de Proteção e

Recupe~ação

dos Mananciais de Interesse Regional do Estado

de São Paulo (Lei Estadual nº 9866/97).
Com a nova legislação, buscava-se, realmente, efetivar a proteção (procurar
motivar a população, não generalizar os instrumentos ele controle para todas as
situações no Estado e criar fontes de recursos para as ações de preservação) e não,
simplesmente, estabelecer restrições (limitar e proibir) como até então a legislação de
proteção aos mananciais vinha fazendo. Para tanto, nessa nova, ao contrário do
antigo instrumento que estabelecia restrições genéricas ao uso, ocupação e
parcelamento do solo, limitando-se a instituir áreas proibidas a qualquer atividade e
determinando faixas mais ou menos próximas dos recursos naturais (a densidade se
dava em função da proximidade com o corpo d'água), optou-se por restrições
específicas para conjuntos de bacias hidrográficas reunidas em Unidades de
Planejamento, denominadas Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais APRM (OMENA, 2001). Nesse caso, esse novo instrumento prevê uma Lei Geral,
onde não são efetivamente estabelecidas as restrições ao uso, ocupação e
parcelamento do solo, mas, por conseguinte, prevê Leis Específicas para cada
APRM, onde estas restrições efetivamente aparecerão. Porém, vale salientar que, até
essas Leis Específicas serem promulgadas, prevalecem as restrições ao uso,
ocupação e parcelamento do solo das leis anteriores (o processo da nova legislação
precisa ser totalmente consolidado), pois, embora a Lei 1172/76 tenha sido
substituída pela Lei 9866/97, a mesma ainda está em processo de implementação.
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Cabe mencionar e detalhar então mais alguns elementos contidos nessa nova
legislação:
• a vinculação ao Sistema Estadual de Recursos Hídricos: Lei Estadual nº 7663/91, a
qual significou um relevante avanço ao adotar as bacias hidrográficas como
Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
• a adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão (esse é um
conceito já defmitivamente acatado pelos planejadores ambientais e uma das
recomendações feitas pela Agenda 21 ). Nessa proposta, há o tratamento diferenciado
para cada sub- bacia, resultante das peculiaridades ambientais e os processos de
ocupação a que estão sujeitas, mas sem perder o controle sobre o conjunto dos
mananciais de interesse regional). O Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tiête foi
dividida em cinco regiões, dentre estas a dentre Sub-Região Juqueri -Cantareira
(abra11ge os municípios de Cajamar, Caieiras Franco da Rocha, Francisco Morato,

,,

Mairiporã e São Paulo), a qual será o caso em estudo;
• Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRMs): devido à grande
extensão

territorial

das

bacias

l1idrográficas,

optou-se

por

uma

maior

descentralização das ações, criando estas áreas, onde as mesmas serão formadas por
uma ou mais sub-bacias, propiciando as especificidades para. uma gestão mais
eficiente e adequada;
• Áreas de intervenção: uma vez delimitadas as APRMs, as Leis Específicas deverão
criar as Áreas de Intervenção e determinar as diretrizes de uso e ocupação para cada
uma destas áreas. Ao invés de uma lei estadual de uso e ocupação do solo que traga
m_n zoneamento desvinculado das realidades locais, a proposta sugere a criação
destas áreas, onde deverão oconer ações de recuperação das áreas degradadas em
decorrência de ocupações predatórias bem como ações indutoras de usos e atividades
compatíveis com a recuperação dos mananciais. Dessa maneira, as Áreas de
Intervenção propostas estão classificadas: em Áreas de Restrição à Ocupação (além
das defmidas pela Constituição do Estado e por lei como preservação permanente,
aquelas de interesse para a proteção dos mananciais e preservação, conservação e
recuperação dos recursos naturais); em Áreas de Ocupação Dirigida (aquelas de
interesse para a consolidação ou implantação de usos rurais ou mbanos, desde que
atendidos os requisitos que garantam a manutenção das condições ambientais); e em
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Áreas de Recuperação Ambiental (aquelas em que os usos e as ocupações estão
I•

comprometendo a quantidade e qualidade dos mananciais);
• Instrumentos de Planejamento e Gestão: Áreas de Intervenção; Leis Específicas
para cada APRMs; Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental (PDPA) enfocará as políticas públicas e os programas ambientais a serem incorporados pelos
Planos de Bacias Hidrográficas e implementados em cada uma das APRMs; Suporte
Financeiro para garanti.t· meios para a implementação das poHticas e ações
necessárias à proteção dos mananciais (mecanismo de compensação financeira dos
municípios); Controle e Monitoramento da Qualidade Ambiental (controle das
atividades degradadoras); Sistema Gerencial de Informações (consiste em um bancos
de dados a ser implementado em cada uma das APRMs); Classificações das
infi·ações e gradações das penalidades à Lei Geral e às Leis Específicas como
também à antiga legislação; Normatização sobre a implantação de infra-estrutura
sanitária;
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• Sistema de Gestão das APRMs: esta se dará através do Sistema Integrado de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SIGRH). O sistema de gestão proposto para
as APRMs adota os princípios da gestão descentralizada e tripartite (estado,
municípios e sociedade civil).
Além disso, a Lei 9866/97 prevê, no artigo 47, o Plano Emergencial, o qual
possui a intenção de viabilizar as obras necessárias para melhorar a qualidade
ambiental e sanitária das áreas que oferecem riscos de vida e à saúde pública.
Ficaram definidas como obras emergenciais aquelas relacionadas ao abastecimento
de água, esgotamento e tratamento sanitário de efluentes, drenagem de água pluviais,
contenção de erosão, estabilização de taludes, forneci.tnento de energia elétrica,
prevenção e controle da poluição das águas e revegetação. Para regulamentar as
ações do Plano Emergencial foi promulgado o Decreto Estadual nº 43022/98.
,.

3.2.2) Lei Federal de Parcelamento do Solo (Lei Lehmann)

MOTA (I 980) afirma que o parcelamento do solo (tanto na forma de
loteamento ou desmembramento) é um dos Íl1Strumentos urbanísticos utilizados para
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promover a organização territorial dos munkfpios brasileiros, uma vez que a
expansão urbana se faz através de novos lotes urbanos; é devido a este instrumento
que pode-se exigir uma distribuição adequada dos lotes, equipamentos, vias,
dimensões dos lotes, infra-estrutura minima etc.
Nesse aspecto, pode-se dizer que a expansão fisica elas cidades brasileiras
(criação de novos espaços urbanos) se dá em função da implantação de novos
loteamentos, os quais, todavia, são realizados de forma regular, irregular ou
clandestino. Seria necessário que essa expansão física obedecesse regras e normas
técnicas e jurídicas para o bem-estar da população, mas nem sempre isto ocorre.
A regulamentação técnica e jurídica do parcelamento do so lo se faz através de
legislação mban.ística e dentre as leis urbanísticas, a Lei Federal nº 6766/79 se
sobressai, principalmente, por sua abrangência nacional e pelo estabelecimento de
normas que vieram definir novas posturas nas legislações estaduais e municipais
(BARREIROS, 1998). Essa Lei Federal determinou uma série de adequações de leis
estaduais c murúcipais, posto que o clisciplinamento urbanístico deve obedecer à
hierarquia de poderes para uma fundamental harmonização; as le is municipais não
podem se opor às leis estaduais e municipais e, de forma similar, as leis estaduais
também não podem estar em conflito com leis federais . Por isso, ela é o grande
parâmetro urbanistico elo pafs, no que tange à expansão urbana regular após 1980
(BARREIROS, 1998).
Conforme o mesmo autor, a partir de 1979, pela primeira vez em sua história,
o Brasil passou a contar com uma legislação de parcelamento do solo urbano que
incorporou, em seu texto, alguns requisitos mbanísticos que mell10ravam o
ordenamento das novas áreas urbanas dos municípios brasileiros. A legislação
anterior, o Decreto-Lei 58/37, não continlm nenlmm dispositivo de caráter
urbanístico que pudesse auxiliar devidamente o poder público na organização da
expansão urbana; ele não definiu diretrizes de parcelamento do solo ou índices
mínimos urbanísticos. A ausência de instrumentos punitivos que amparassem a ação
das prefeituras no combate da atividade loteadora irregu lar ou clandestina fez com
que, na prática, a aplicação desse Decreto-Lei tenha contribuído para a multiplicação
da ilegalidade (CARVALHO, 2002).
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Nessa concepção, a Lei Federal 6766/79 veio apresentar um caráter inovador,
demonstrando preocupação com a ordenação do espaço urbano, determinando
indicadores mútimos de áreas públicas, de lotes e de faixas não edificáve is e
estabelecendo as condições de salubridade para a implantação de novos loteamentos,
além de instrumentos punitivos para os loteadores ilega is. Porém, essa nova Lei, ao
invés de coibir e punir a prática dos loteamentos irregulares e c la ndestinos, também
estimulou, pelas exigências urbanísticas e burocratizadoras, a formação de um
mercado

informal constituído

pela

autoconstrução

em

loteamentos

ilegais

(CARVALHO, 2002).
Analisando a estrutura da Lei Federal 66766/79, verifica-se que a mesma é,
do ponto de vista das disposições urbanísticas, bastante simples e direta. Contém um
artigo (Art. 2) para a conceituação de loteamento: "Considera-se loteamento a
subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de
c irculação, logradouros públicos ou prolongamento, mod ilicação ou ampliação das
vias existentes". Um artigo sobre as restrições ao parcelame nto do solo para fins
urbanos (Art. 3) como, por exemplo, em áreas de preservação eco lógica ou em
terrenos com declividade igual ou superior a 30%, salvo se atendidas exigências
específicas das autoridades competentes. Um o utro artigo se refere aos requisitos
urbanístico (Art. 4): área mínima do lote de 125 m2 e fi·ente 1nú1ima de 5 m, salvo
quando a legislação estadual ou municipal determinar maiores exigências ou quando
o loteamento se destinar à mbanização específica ou edificação de conjuntos
habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos competentes;
reserva obrigatória de uma faixa non aedificandi de 15 metros de cada lado, ao longo
das águas correntes e dormentes, ferrovias, rodovias e dutos (essa faixa foi
interpretada erroneamente, consoante às faixas estabelecidas pelo Código Florestal);
as áreas destinadas ao sistema de circulação, a implantação de equipamentos urbanos
e comunitários bem como de espaços livres de uso público serão proporcionais à
densidade de ocupação prevista para a gleba, no entanto, a percentagem de áreas
'·

públicas não poderá ser inferior a 35% do total da gleba. Um artigo conceitua
equipamentos urbanos: "Consideram-se urbanos os equipamentos públicos de
abastecimento de água, serviços de esgoto, de energia elétrica, coletas de águas
pluviais, rede teleffinica e gás canalizado".

~7

Na verdade, essa Lei não obriga o loteador a executar obras de infra-estrutura,
já que estas exigências são destinadas aos municípios. Desse modo, a valorização
decorrente da implantação de infi·a-estrutura são fmanciadas pela coletividade, por
consegu inte é justo que a mesma seja beneficiada de alguma forma e, nesse caso,
com o retorno de um percentual de 35% em áreas verdes ou institucionais. Mesmo
assim, a obrigação de destinar um mínimo de 35% é alvo de críticas dos loteadores e
caso não houvesse essa obrigatoriedade,

teria~se

uma situação de extrema vantagem

para o empreendedor e desvantagem para o poder público e coletividade
(BARR EIROS, 1998).
No que diz respeito ao aspecto técnico, a Lei Federal 6766/79 apresenta os
elementos necessários ao pmjeto de loteamento, sendo bastante específica. O artigo 6
define as diretrizes municipais para uso do solo e traçado dos lotes, do sistema
viário, dos espaços livres e das áreas reser vadas para os equipamentos urbanos que
devem ser solicitadas pelo i11teressado, antes da elaboração do projeto. Dessa forma,
o requerimento e planta do imóvel devem ter, por exemplo, as divisas de glebas, a
localização dos cursos d'água, bosques e construções existentes, a indicação dos
arruamentos contíguos a todo perímetro, a localização das áreas livres, dos
equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências,
com as respectivas distâncias da área a ser loteada, o tipo de uso predominante a que
se destina etc. O artigo 7 trata das indicações, quando for o caso, que a prefeitura
municipal deve efetuar nas plantas apresentadas junto com requerimento: a
localização aproximada dos terrenos destinados aos equipamentos urbanos e
comunitários e das áreas livres de uso público; as fa ixas do terreno necessárias ao
escoamento das águas pluviais e as faixas não edificáveis; as zonas de uso
predominante da área, com indicação dos usos compatíveis etc.
Com relação à aprovação dos projetos de parcelamento do solo, essa Lei
apresenta artigos, os quais esclarecem as competências de aprovação, os casos onde
o Estado deve se manifestar através de anuência prévia. O artigo 13 detennina em
quais condições o parcelamento do so lo deve ser submetido à anuência estadual para
posterior aprovação municipa l: quando, por exemplo, localizados em áreas de
interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais. Assim, no artigo 14, a
Lei especifica que cabe à esfera estadual definir áreas de proteção especial. Na
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seqüência, o artigo 15 explícita que cabe ao Estado, atendendo às exigências
urbatústicas do planejamento municipal, estabelecer as normas para os projetos de
parcelamento do solo nas áreas de interesse especial. Já, o artigo 16 remete ao
município dar o prazo de aprovação ou rejeição de um projeto de parcelamento do
solo nessas áreas de proteção especial.
O capítulo reservado ao registro do loteamento apresenta artigos que instruem
os cartórios sobre os procedimentos a serem adotados para o correto registro. No que
concerne aos contratos, a Lei é bastante extensa e possui vários artigos para
especificar as determinações sobre os procedimentos contratuajs.
No capítulo sobre as disposições gerais, a maioria dos artigos são sobre
procedimentos referentes às instruções contratuais e ele aprovações, sobretudo sobre
casos de irregularidades. No attigo 37, consta que é vedado vender ou prometer
vender parcela de loteamento não registrado e, uma vez verificado que o loteamento
não se acha registrado, regularmente executado ou notificado pela prefeitura
municipal, deverá o adquirente do lote suspender o pagamento das prestações
restantes e notificar o loteador para suprir a falta. Os artigo 40 e 41 tratam
respectivamente: a prefeitura municipal, se desatendida pelo loteador quru1to a
notificação, poderá regularizar o loteamento não autorizado ou executado, sem
observância das determinações do ato administrativo de licença, a fim de evitar lesão
aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes
de lotes; regularizado o loteamento pela Prefeitura Municipal, o adquirente do lote,
comprovando o depósito de todas as prestações, poderá obter o registro de
propriedade do lote adquirido, valendo, para tanto, o compromisso de venda e
compra devidamente fu·mado. O attigo 43 dispõe que ocorrendo a execução de
loteamento não aprovado, o estabelecimento de áreas públicas exigidas (percentual
mínimo de 35%) não poderá ser alterado sem prejuízo da aplicação das sanções
administrativas, civis e criminais revistas. No artigo 46, consta que o lotedor não
poderá fundamentar qualquer ação ou defesa, na presente lei, sem apresentação dos
registros e contratos a que ela se refere.
Uma das inovações da Lei em foco, com relação à anterior, se refere a um
capítulo destinado às penalidades para os loteadores que realizaram loteamentos
ilegais. Constitui crime contra a Administração Pública (artigo 50): "Dar início, de

qualquer modo, ou efetuar loteamento para fins urbanos, sem autorização do órgão
público competente ou em desacordo com as disposições dessa Lei ou das normas
pertinentes dos estados e municípios; dar início, de qualquer modo, ou efetuar
loteamento para fans urbanos, sem observância das determinações constantes do ato
administrativo de licença; fazer ou veicular, em proposta, contrato, prospecto ou
comunicação ao público ou a interessados, afirmação falsa sobre a legalidade de
loteamento para fins urbanos ou ocultar fraudulentamente fato a ele relativo. As
penas previstas para tais atos são: reclusão de I a 4 anos e multa de 5 a 50 vezes o
maior salário mínimo vigente no país. O crime definido neste artigo é qualificado se
cometido: por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros
instrumentos que manjfestem a intenção de vender lote em loteamento não
registrado; com inexistência de título de propriedade do imóvel loteado ou com
omissão fraudulenta de fato a ele relativo, se o fato não constituir criem mais grave.
A pena para tais casos são: reclusão de I a 5 anos e multa de lO a 100 vezes o maior
salário mínimo do país. O artigo 52 dispõe que registrar loteamento não aprovado
pelos órgãos competentes, registrar o compromisso de compra e venda, a cessão ou
promessa de cessão de direitos ou efetuar registro de contrato de venda de
loteamento não registrado incorre na detenção de 1 a 2 anos e multa de 5 a 50 vezes
o maior sa lário mínimo vigente no país, sem prejuízo das sanções administrativas
cabíveis.
Finalmente, o último capítulo expõe que todas as alterações de uso rural para
fins urbanos dependerão de prévia audiência do Instituto Nacional de Coloruzação e
Reforma Agrária (INCRA), do Órgão Metropolitano, se houver, onde se localiza o
município e da aprovação da Prefeitura Municipal, segundo as exigências da
legislação pertinente.

3.2.2.1) Lei Lehmann alterada pela Lei 9875/99

Após vinte anos da aplicação ineficaz da Lei 6766/79, expressa pelo aumento
significativo de loteamentos ilegais e favelas nas grandes cidades brasileiras, além da
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ausência de punição efetiva dos responsáveis, foi aprovada a sua alteração parcial,
através da Lei 9785/99 (CARVALHO, 2002).
Foram introduzidas as seguintes alterações:
• maior autonomia aos municípios, na medida que transfere a cornpet- encia para a
definição dos írldices urbanísticos e, com isso, o Plano Diretor é invocado como
referência básica para o estabelecimento desses ínidces. Contudo, Mairiporã ainda
não possui Plano Diretor implantado;
• foram acrescidos os conceitos de lote, infra-estrutra básica e padrões específicos
admitidos nas zonas de interesse social, a serem definidos pelo Plano Diretor;
• a redução da infra-estrtma exigida discrimina os loteamentos de baixa renda,
quando deixa facultativo ao loteador ou poder público a implantação de infraestrutura, em relação aos novos loteamentos populares (pavimentação, iluminação
pública, redes de esgotos sanitários);
• elimina as sanções por implantação de loteamento irregular ou clandestino,
considerando o interesse público do empreendimento, o que, na prática, extiJ1gue a
possibilidade de penalização cruninal do Ioteador ilegal. Esse caso é válido apenas
para as mformalidades referentes à legislação de parcelamento do solo e em áreas
fora dos mananciais.
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3.3) Loteamentos: confonnações sociais e jurídicas

A Lei Federal de Parcelamento do Solo determina os loteamentos regulares
como aqueles cujos procedimentos, tanto administrativo e quanto físico, atendem aos
requisitos previstos pelas leis federais, estaduais, municipais e os projetos aprovados
contorme a lei anterior. A mesma Lei designa loteamento irregular como aquele
aprovado pela prefeitura, mas executado irregularmente e loteamento clandestino
como aquele não autorizado, isto é, não aprovado pela prefeitura.
MAIUCATO (1979) e RODRJGUES (1988) são autoras preocupadas com a
problemática dos loteamentos clandestinos, caracterizando-os como aqueles que não
possuem aprovação do projeto pela prefeitura, pois não obedecem as normas
previstas em lei. Esses loteamentos não são aprovados em decorrência das
ilegalidades quanto à posse ou por não obedecerem a legislação de uso e ocupação
do solo. Para LAGO e RJBEIRO ( 1996), os loteamentos clandestinos são aqueles em
que os empreendedores e/ou usuários não possuem a titulação da propriedade da
terra e os "loteamentos irregulares" são os que possuem essa titulação, mas não estão
em conformidade com as legislações em vigor.
Na realidade, todos esses autores expõem-se de forma parecida; no entanto,
nos primeiros trabaU1os citados, as autoras não mencionam sobre loteamentos
irregulares, enquanto que, no trabaU1o dos outros dois autores, há uma distinção entre
os loteamentos clandestinos e irregulares. Para tanto, convém notar que essa última
definição é a que melhor cabe neste estudo, uma vez que o mesmo diferencia esses
dois tipos de loteamentos em áreas de proteção aos mananciais. Sendo assim, os
loteamentos irregulares possuem a aprovação da prefeitura mutúcipal, os loteadores
ou usuários, geralmente, possuem a titulação da propriedade da terra, mas existe
alguma irregularidade na venda dos lotes ou ainda estão em desacordo com as formas
de uso e ocupação do solo estabelecidas na legislação ambiental ou de parcelamento
do solo; são aprovados, mas, dmante sua execução, as formas de ocupação são
desvirtuadas pelos loteadores sem a aprovação legal. Já, os loteamentos clandestinos
são aqueles em que os loteadores ou usuários não possuem a titulação da propriedade
da ten·a, não são licenciados pelos governos locais e desobedecem mais
arbitrariamente, desde a origem do empreendimento, a Lei de Proteção aos
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Mananciais como também de a Lei de Parcelamento do Solo. AJém disso, no que se
refere à diferença entre esses dois tipos de loteamentos em áreas de manancia is,
ainda podem ser compreendidos como sendo loteamentos irregulares aqueles
aprovados anteriormente à Le i de Proteção aos Mananciais, onde as formas de
ocupação da terra não foram adaptadas à mesma, e nquanto que os clandestinos
podem ser aqueles posteriores à esta Lei, onde inexiste a aprovação ao direito de uso
da terra.
No caso dos loteamentos clandestinos, mesmo que os compradores tenham
pago pelo direito ao uso da terra pam produção de sua moradia, não possuem a
documentação da propriedade lega lizada; logo, o loteador passou a ter o papel de
gerenc iador do processo de ocupação ilegal de uma g leba a ser apropriada por um
grupo de pessoas. Há casos, porém, e m que há um acordo entre o loteador e os
futuros moradores referente à falta de titulação da propriedade ou ao não
cumprimento das exigências mbanísticas. As obras de urbanização ficam sob
responsabilidade dos compradores e não ma is do loteador, mas a inda caberia ao
loteador a responsabilidade pela ilega lidade da ação.
Vale lembrar que constitui-se crime contra a Administração Pública efetuar
loteamentos ou desmembramentos do solo para fms mbanos sem autorização do
órgão competente; entretanto, conforme já mencionado, é muito difícil os
responsáveis serem punidos, caso o façam (RODRIGUES, 1988).
Em contraposição, pode existir a possibilidade de regularização (no caso das
áreas protegidas, fica mais difícil essa possibilidade) dos loteamentos irregulares ou
clandestinos e esta "regularização" é um dos argumentos utiJizados pelos loteadores
ao venderem os terrenos sem a escritura defmitiva, ou seja, somente incitam um
contrato particular de compra e venda, sem validade jurídica. O grupo social em risco
de exclusão almeja a casa própria e, por conseguinte, compra lotes ilegais com a
ilusão da fl.ttura legalização dos mesmos; está aí a expectativa geradora de tal
mercado.
Po1· outro lado, os loteadores ilegais explicam que se atendessem aos padrões
exigidos pela legislação (como, por exemplo, as áreas destinadas ao uso público), os
lotes custariam mais caro e seriam inacessíveis a uma grande parcela de moradores
(RODRIGUES, 1988). Para BONDUK.l e ROLNIK ( 1979), como o loteador é um
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empreendedor capitalista que objetiva o lucro e atua no concorrido mercado de
terras, não é vantajoso cumprir as ex igências legais, pois isto significa diminuir seu
lucro ou ter que aumentar o preço fmal do lote, no qua l a parcela de seus custos
torna-se mais elevada.
No âmbito desse processo ilegal ele ocupação elo solo, a autoconstrução se
sobressai como forma ele produção ele moradia. A autoconstrução atende aos anseios
pela apropriação ele um pedaço de terra, mesmo que situado distante elas áreas
urbanizadas, mesmo que em área de topografia bastante acidentada, mesmo que a
dívida do terreno se "arraste" por muitos anos e até mesmo em condições ilega is de
posse e ocupação da terra (MARICATO, 1979).
Cmúorme SACHS ( 1999), a posse de um bem, a casa autoconstruída, mesmo
que num loteamento ilegal confere, ao proprietário, um primeiro passo para uma
estabilização e um status socia l, o que não deixa de ser um enfoque alternativo à
questão.
De acordo com BONDUKI e ROLNIK (1979), o cidadão, ao optar pela casa
própria, não visa apenas eliminar o gasto mensa l com o a luguel tido como "dinheiro
perdido", mas tem a intenção de formar um patrimônio; uma garantia frente a
instabilidade no emprego. Esse cidadão objetiva eliminar o gasto mensal com o
aluguel e, para isso, procura obter a casa própria, através do processo de
autoconstrução, no qual a obra é feita pelo próprio morador, nas horas livres e com o
auxilio de familiares. Pode-se dizer que a prática da autoconstrução está
estreitamente vinculada à especulação imobiliária e à exclusão de uma grande
parcela da população.
Nesse aspecto, alguns autores consideram a autoconstrução como "trabalho
não pago"; trata-se de tun trabalho realizado como se o trabalhador fosse um
"produtor individual de mercadorias" e não vendedor de sua força de trabalho para
um capitalista (BONDUKI e ROLNIK, 1979). Embora a autoconstrução seja um
trabalho não remunerado, seu produto (a habitação) tem um valor de troca assim
como um valor de uso (SACHS, 1999). RODRIGUES (1988) também explicita que a
autoconstrução recai como um sobretraballto para o trabalhador, ou mell10r, o tempo
de trabalho gasto para construir a própria casa não entra no cômputo do salário, mas
faz parte do tempo de trabalho necessário para a garant ia da moradia (faz parte do
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tempo de descanso que é usado para o traballio e da superexploração da força de
trabalho).
Segundo MAIUCATO (1979), a casa realizada por autoconstrução cresce
parceladamente, uma vez que o traball1ador sempre dispõe de poucos recursos para a
compra de materiais de construção; estes são os de menor custo e sua escoll1a restrita
depende da oferta da loja de materiais que facilitam ao pagamento. Algumas das
características que essa autora destaca, nessa forma de produção da casa c do espaço
urbano, são as precárias condições habitacionais (muitos habitantes por área
construída, insalubridade, a iluminação precária, entre outros).
Isto posto, há que se reconhecer que a autoconstrução, ao se tornar uma
maneira tão comum de produção de moradia nas periferias das cidades, é decorrente:
da falta de investimento do Estado e da iniciativa privada na oportunidade de
absorção da força e trabalho, tanto quanto à inexistência de uma circunstância em
que os salários dos autoconstrutores não são suficientes à aquisição de um bem
necessário, a moradia; da falta de investimento do Estado en1 políticas setoriais,
como da habitação.
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3.4) A Produção Social da Moradia: atores e processos

Desde o final dos anos 40,

formou~ se,

no Brasil, uma estrutura de provisão de

moradia nas grandes cidades. Essa era composta por três segmentos: a produção
populat·, fundada, sobretudo, no lotea mento regular periférico, e na autoconstrução
da moradia; a produção estatal, que pode ser direta ú)lanos de urbanização de
prefeituras e estados) ou indireta wolíticas do llNl-I); e produção empresarial sob
regime da incorporação imobiliária. Esta estrutura foi responsável, ao mesmo tempo,
pela segregação das camadas populares nas extensas e precárias periferias e pela
ampla difusão da casa própria (LAGO e RIBEIRO, 1996). TASCHNER (1998)
destacou esse momento como o do tripé loteamento

periférico~autoconstrução~casa

própria, o qual, por sua vez, alterou profundamente a estrutura mbana do município
de São Paulo,

deixa ndo~a

apta para uma industrialização acelerada. O padrão de

crescimento da cidade passou a ser nitidamente periférico, numa periferia onde iria
a lojar~se

os pobres, os récem~chegados;

tratar~se~ ia

de uma opção de política urbana.

Não obstante, quatro décadas depois, ficou evidenciada a crise desse padrão,
trazendo importantes transformações na organização intema das grandes cidades.
Ocorreu a expru1são de favelas nas zonas periféricas e surgiram, nas áreas centrais,
aglomerados de moradias precárias e provisórias, os cortiços; a produção legal de
lotes populares diminuiu de importância quantitativa e apareceram novas formas de
loteamento periférico; o número de apartrunentos construídos pelas empresas
também diminuiu, consideravelmente, e emergiram novos sistemas de incorporação
imobiliária (LAGO e RJBEIRO, I 996). As novas formas de loteamento periférico
(inclusive para a periferia mais distante, além das fi·onteiras do município) surgidas
foram os loterunentos irregulares e clandestinos, onde também predomjnava o
sistema de autoconstrução. Segundo SANTOS (1990), o Plano Habitacional do
Município de São Paulo

1983~87,

por exemplo, mostrava que de 52,7% da população

que habitavam alojamentos precários, 20,83% errun em casas autoconstruídas.
Convém salientar que a dinâmica segregadora metropolitana vinha sendo
marcada até o início da década de 80, pela migração populacional do núcleo para a
periferia. No período 1970/1980, com efeito,

estimou~se

que esse fluxo correspondeu

a mais de 50% das migrações internas ocorridas nas regiões metropolitanas dos país
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(PATARRA e BAENN1NGER, 1992 apud LAGO e RIBEIRO, 1996). Contudo, os

,.

dados apontados, por LAGO e RJBEIRO ( 1996), para o período posterior indicaram
que, em termos populacionais, intensificou-se a periferização para além dos
limítrofes, o que resultou para o município sede da Região Metropolitana de São
Paulo um saldo migratório negativo de 900 mil habitantes, enquanto que os
municípios periféricos apresentaram um saldo migratório positivo de 450 mil
pessoas. Os limites da metrópole parecem, assim, não serem mais tão atrativos no
mercado imobiliário de baLxa renda quanto o deslocamento para os mmúcípio
vizinhos.
Até o início da década de 80, a população pobre dos grandes centros urbanos
do país teve como principal anseio a casa própria no loteamento periférico. A
produção intensiva de lotes com baixos investimentos em infra-estrutura e
comercialização a longo prazo, conjugada à autoconstrução da moradia, garantiu a
difusão da propriedade privada da terra pelas camadas sociais de baixa renda (LAGO
e RIB EIRO, 1996). A década 80, entretanto, evidenciou o retraimento dessa forma
de produção espacial no município de São Paulo e o conseqüente aumento das
ocupações ilegais de terra (inclusive para além das fi·onteiras deste município), ou
seja, houve um processo de diminuição da expansão urbana realizado através do
parcelamento regular do solo mbano . No trabalho de BARREIROS (1998), por
exemplo, é apresentada uma demanda de 729,7 mil habitações na RMSP, no período
entre 1980 a 1991. Todavia, essa demanda não foi atendida, ficando um déficit de
508,7 mil unidades habitacionais, o que faz o autor concluir que o restante da
demanda foi suprida, especialmente, pelo parcelamento irregular ou clandestino do
solo urbano e pelas favelas, ou melhor, foi suprida pelas sub-habitações. Diante desse
quadro, pôde-se antever a emergência de novos conflitos na metrópole paulistana
relacionados com a propriedade da terra, principalmente nestas últimas décadas.
Contudo, apesar de São Paulo sofi·er um aumento da ocupação ilegal, este
município assistiu, na década de 80, uma fo11e inflexão do padrão de crescimento,
vendo sua periferia crescer a taxas menores. Vale enfatizar que a Lei Federal
6766/79 restringiu o parcelamento do solo e, além disso, a falência do sistema
financeiro habitacional reduziu a oferta de moradias populares, em geral conjuntos
e/ou lotes urbanizados nas fi·onteiras do município (TASCHNER, 1998). Esses
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fatores dificultaram a fixação da população pobre na periferia do município sede da

,.

metrópole, restando, para a população de baixa renda, as favelas e os cortiços, além
dos loteamentos irregulares ou clandestinos, os quais passaram também a ser mais
produzidos na área rural ou em outras cidades da região metropolitana, como
Mairiporã, por exemplo.
SANTOS (1990), por sua vez, enfoca que a proibição de loteamentos ilegais
em 1979, teve como resposta o agravamento das condições de moradia da população
carente, aumentados, assim, o contigentes forçados a morar em favelas e cortiços em
São Paulo. Nesse sentido, observa-se que, para a população pobre, tornaram-se
restritas as formas de acesso à terra hoje existentes, tendo como características
comuns a ilcgal.idadc fundiária através da ocupação e a autoprodução pelos
moradores. Isso não só diz respeito à casa propriamente dita, mas da infi:a-estrutura
lll'bana de que a casa precisa cercar-se, a fim de obter um mínimo de habitalidade
para a família (a maneira informal de captação ele energia e de água, de descarte ele
e fluentes domésticos, por exemplo) .
É necessário relembrar, em outros termos, que se o padrão de crescimento de
São Paulo era nitidamente periférico entre 1960-70, quando a taxa de crescimento do
anel periférico foi de 12,90% ao ano e entre 1970-80, de 7,42% ao ano, no período
1980-87, o percentual do incremento populacional na periferia reduziu-se a 68,34% e
a taxa de crescimento do anel periférico caiu para 3,63%.
Frente a isso, corrobora-se a compreensão da existência de uma nova
tendência na distribuição espacial da pobreza; se o anel periférico cresceu a um ritmo
menor e a pobreza aumentou, certamente o grupo social dela constituído realocou-se
espacialmente (o que pode ser para as cidades vizinhas). A associação periferiapobreza-população espelhava um modelo de urbanização centrado, principalmente,
na produção regular popular pela autoconstrução ou produção estatal até os anos 70,
enquanto que, nos anos 80, a inflexão desse padrão periférico do crescimento urbano,
aliada ao empobrecimento, sugere uma forte presença dos cortiços em muitos pontos
da área central e o deslocamento da população para a zona rural e para as cidades
vizinhas ela metrópole paulistana (TASCHNER, 1998). Nesse último caso, o
município de Mairiporã pode servir como exemplo.
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3.5) Urbanização uo Brasil
,.

Segundo SANTOS ( 1998), houve, ao longo da lústoria brasileira, quatro
momentos em termos da significação das metrópoles. Primeiro, quando o Brasil
Ul'bano era um arquipélago, com ausência de comunicações fáceis entre as
metrópoles (estas apenas comandavam uma fração do território e sua zona de
influência). Nurn segundo momento, houve esforços pela formação de um mercado
único, mas a integração territorial, praticamente,

limitou ~se

ao Sudeste e ao Sul. Um

terceiro momento se caracteriza pela constituição de um mercado único nacional. E o
quarto, quando conhece um ajustamento: primeiramente, a expansão desse mercado,
depois, à crise do mesmo, que torna-se únko, mas segmentado e diferenciado; um
mercado hierarquizado e articulado pelas firmas hegemônicas, nacionais e
estrangeiras, que comandam o território com o apoio do Estado. Convém lembrar
que, para esse autor, mercado e espaço são vistos como sinônimos e não se entende
um sem o outro.
Diante desse último momento,

destaca~se

que dificilmente se entenderia a

lógica espacial das sociedades contemporâneas, sem levar em conta o papel da
ciência, da tecnologia e da informação. A fase atual é o momento no qual se
constitui, sobre um território cada vez mais vastos, o que se chamará de meio
técnico-científico, isto é, o momento histórico no qual a construção ou reconstrução
do espaço se dará com um crescente conteúdo de ciência e de técnicas e informação
(SANTOS, 1997). Hoje, é necessário falar de meio técnico-científico-informacional,
que tende a se superpor, em todos os lugares, ainda que de modo desigual, ao
chamado meio geográfico (SANTOS, 1998). De acordo com o mesmo autor, esse
meio

técnico-científico~informacional

é marcado pela presença da ciência e da

técnica nos processos de remodelação do território essenciais às produções
hegemônicas, as quais necessitam do mesmo para a sua realização.
'·

A Região Metropolitana de São Paulo, por exemplo, passa a ser a área polar
do Brasil, não mais propriamente pela importância de sua indústria, mas pelo fato de
ser capaz de produzir, coletar, classificar informações próprias como também de
outros territórios, distribuindo-as e administrando-as consoante seus próprios
interesses (SANTOS, 1998). Sendo assim, a Grande São Paulo não tem mais seu
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papel definido por ser uma capital industda~ mas por ser uma capital relaciona!; é o
centro que promove a coleta das informações e as utiliza a serviço dos atores
hegemônicos da economia, da sociedade, da cultma e da política. Por enquanto, é
essa região que absorve e concentra esse novo poder decisório.
Para SOUZA (1994), o processo de urbanização brasileiro conhece, no
tocante ao seu ritmo, natureza e amplitude, um processo de concentração da
população que se toma densa, em poucos centros. A urbanização paulista pode ser
vista como um exemplo desta singularidade. No caso do Brasil, em geral, pode-se
dizer que as tendências concentracloras atingiram um número maior de variáveis
determinantes

(úwestimentos

industriais,

agroindústrias,

serviços),

apenas

apresentadas em poucos pontos do espaço (SANTOS, 1998).
No que se refere à metropolização no Brasil, esta expressa a rapidez com que
se mbaniza o espaço (SOUZA, 1994). Conforme a mesma autora, é paradoxal
verificar como uma economia subdesenvolvida (ou emergente, como hoje se diz)
suporta o papel que lhe é atribuído pela divisão iJ1ternacional do trabalho
(conceituado como metropolização pela a autora), quanto à própria realização do
capital internacional; contexto no qual trata a metrópole desta economia
subdesenvolvida, essencialmente, como o lugar da pobreza.

É in1portante salientar que, se em nível mundia~ atuam forças que conduzem
à globalização e à fragmentação, em nível metropolitano atuam forças que conduzem

ao espraiamento ela metrópole e reforçam a sua centralização de poder
(GOITDENIER, 1993).
Frente a esse quadro, pode-se concluir que esse é um fenômeno novo na
geografia e na urbanização do Brasil e a nova qualidade do papel de comando da
metrópole paulistana provoca uma maior divisão territorial do trabalho, não só no
Sudeste, mas de todo o Brasil (SANTOS, 1998). A nova divisão do trabaU1o
tenitorial atingiria a própria região concentrada, privilegiando o município ele São
,..

Paulo, a respectiva Região Metropolitana e seu entorno, onde a acumulação de
atividades intelectuais, ligadas à nova modernidade, assegura a possibilidade de
criação de numerosas atividades produtivas ele ponta. Os últúnos fatores estariam a
garantir-lhe preeminência em relação às demais áreas e lhe atribuindo, por isso
mesmo, novas condições ele polarização. Atividades modernas, presentes em
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diversos pontos do país, necessitam apoiar-se em São Paulo para um número
crescente de tarefas. Por isso, diz SANTOS (1998): "São Paulo fica presente em todo
território brasileiro, graças a esses novos nexos, geradores de fluxos de informação,
indispensáveis ao trabalho produtivo". É desse modo que São Paulo se impõe como
metrópole onipresente e, ao mesmo tempo, como metrópole irrecusável para todo o
tetTitório brasileiro que desejaria modernizar-se.

3.5.1) Ol'igcns da Mctl'Opoliznção no Brasil: breve retrospectiva

A partir de 1965, a combinação do crescimento demográfico intenso com a
modernização dos setores produtivos, acelerou o movimento migratório, facilitado
pelos fot1es investimentos na melhoria de infra--estrutma, especialmente dos sistemas
de transportes e comunicação (CHAFFUN, 1996). Dessa maneira, a partir daí, pôdese assistit à consolidação de um processo de intensa redistribuição populacional no
Brasil, onde esta mobilidade resultou em três vertentes:

um

progressivo

esvaziamento rural, deslocamentos em direção à fi·onteira agrícola e um contú1uo e
intenso processo de metropolização (TASCHNER, 1998).
As cinco regiões brasileiras cresceram de forma distinta, refletindo políticas
que propiciam a concentração industrial em determinados pontos em detrimento de
outros, mas a região Sudeste do país é a que mais cresceu (sobretudo o Estado de São
Paulo), posto que as migrações se dirigiam, preferencialmente, para as regiões de
maior dinamismo (TASCHNER, 1998). Essa autora designa o Estado de São Paulo
como uma área tradicional de imigração, enfatizando o aumento de imigrantes de
56% na décadas de 60/70 para 69% nas décadas de 70/80. De acordo com SANTOS
(1998), entre 1970 e 1980, a Região Metropolitana de São Paulo acolheu 3.351.600
imigrantes, enquanto que, por exemplo, a do Rio de Janeiro acolheu 1.337.600.
Por outro lado, conforme CHAFFUN ( 1996), na década de 70, apareceram os
primeiros sinais de desconcentração industrial e o Brasil apresentou, na década de
80, uma redução importante no ritmo de seu processo de metropolização. Nessa
perspectiva, SOUZA (1994) menciona o caso de São Paulo, cuja cidade vinha se
consolidando como metrópole, por apresentar um ritmo

surpreendente de
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urbanização; entretanto, este l'itmo foi se depurando no final dos anos 70. Sendo
assim, a metrópole de São Paulo que vinha crescendo, nas décadas de 40 e 50 (taxas
anuais de 5,3% e 5,5% respectivamente) e "explodira", na década de 60 (6,9%),
mostrou, na década de 70, uma taxa significamente mais baixa (4,4% ao ano); seu
um ritn1o de crescimento urbano não foi expressivamente rnaior que a média do
Estado, como vinha até então acontecendo (SANTOS, 1998). O setor secundário que
cresceu, entre as década de 40 a 70, na metrópole, perdeu seu peso relativo face ao
crescimento industrial no interior do Estado. No setor terciário (traço distintivo da
modernidade e da centralidade metropolitana), a Grande São Paulo que vinha
aumentando sua concentração, entre as décadas de 40 e 70, estacionou face a
interiorização do terciário moderno.
Nesse enfoque, é oportuno utilizar a explicação de JACOBI (2000), quando
diz que os anos 70 foi marcado por um acentuado crescimento econômico, por um
custo de moradia menor e pela existência de grandes obras públ icas que absorviam a
mão-de-obra migrante. Com o fim desse processo, a população de São Paulo
começou a migrar para outras cidades, dentro da região metropolitana, em busca de
um custo de moradia mais baixo. Já, a crise econômica que perdurou durante a
década de 80, contribuiu para diminuir o fluxo de migração para a cidade de São
Paulo. Do mesmo modo, o desenvolvimento de outros pólos econômicos serviu para
desviar rotas migratórias que antes dirigiam-se para o município de São Paulo e até
para atrair mão-de-obra que se encontrava desempregada nesta cidade.
No Brasil, em geral, na década de 80, assinala-se a tendência de redução de
ritmo de crescimento das metrópoles (especialmente as do Sudeste), mas, em
paralelo, o desenvolvimento da periferização em áreas contíguas à fronteira ou
cidades vizinhas, o que historicamente marcou a estrutw-ação dos espaços
metropolitanos. A fi'agi lidade macro-econômica, ou seja, a relação entre aumento do
produto (riqueza) e a criação de emprego não foi simétrica, mas redundante na
precarização do trabalho e dos baixos salários, com desdobramentos nas condições
de moradia.
Com efeito, na Região Metropolitana de São Paulo, o chamado movimento de
periferização foi nítido; o crescimento do seu núcleo central (o município de São
Paulo) foi menor do que o dos outros municípios metropolitanos. Como sa lienta DEL
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PRETTE (2000), cada vez mais o centro de São Paulo tem menos habitantes em
relação a sua periferia e, cada vez mais, a periferia mais distante aumenta mais em
termos populacionais. Isso ocorreu, por exemplo, na periferia vetor norte, onde
houve, inclusive, o crescimento de loteamentos irregulares e clandestinos, para além
dos limítrofes da metrópole e nas cidades circunvizinhas, incluindo-se, aí, o
município de Mairiporã; o qual, contudo, possui grande parte de seu território
inserido em Área de Proteção aos Mananciais. Quanto às áreas de mananciais da
RMSP, ela, por conseqüência, sofi:eu o ataque desses fluxos migratórios, já que a
mesma se encontra, justamente, na periferia do município de São Paulo e nos outros
municípios da metrópole paulistana.
Os anos 90, por seu lado, caracteriza-se como um novo quadro econônüco,
porém, pior ainda em termos sociais: crescimento da pobreza e intensificação desse
processo de periferização. Essa década foi marcada pela estagnação no número de
empregos na indústria e, em contrapartida, pelo aumento elas ocupações nas
atividades de comércio e de serviços, especialmente na informatização do trabalho
que retira do trabalhador a garantia elos direitos a que os demais podiam reivindicar.
Todavia, o processo de terceirização do emprego, na metrópole, dá-se tanto com a
precarização elo trabalho quanto sobre a exigência de mão-de-obra qualificada para
os fluxos de informações especializadas; só que o perfil dos novos investimentos,
que age na ampliação das perspectivas para a força de traball1o qualificada, traz
sérias conseqüências quanto à disponibilidade de empregos dos menos instruídos,
gerando marginalização ainda matar das classes baixas e o aguçamento dos
problemas sociais (SOARES, 1994). Isso é o fenômeno ele perversidade da
consolidação de uma metrópole informacional e não propriamente fabril (SANTOS,
1998), ou melhor, o que está se verificando é a expansão da metropolização e,
paralelamente, a chegada de novas aglomerações que recriam-se na categoria de
"cidade grande" e de "cidade intermediária" no cortiunto. Essas cidades, por
conseguinte, reclamam cada vez mais trabalho qualificado, enquanto as metrópoles,
por sua própria cornposição orgânica do capital assim como por sua composição
orgânica do espaço, poderão continuar a acolher populações pobres e despreparaclas.
Em resumo, a metrópole se dará também como "involução", enquanto a qualidade de

43

vida poderá melhorar nas cidades médias, até que tornem-se grandes e também
metrópoles.
Diante do exposto, pode-se verificar, no Anexo I, a expansão mbana, na
Grande São Paulo, até os anos 60 e o crescimento nas periferias e para além das
fronteiras de São Paulo a partir da década de 70. Além disso, pode-se confirmar,
pelos dados ela EMPLASA (2002), que a cidade ele São Paulo diminuiu o ritmo de
crescimento nas últimas décadas: a evolução ela população residente foi entre
1970/ 1980 de 3,67%, entre 1980/ 1991 de I, 16% e entre 199 1/2000 de 0,88%;
enquanto que, na área de estudo (o município de Mairiporã), aumentou este ritmo de
crescimento,

sendo

que,

para

os

mesmos

períodos,

foram

verificados

respectivamente: 3,47%; 3,44%; e 4,69%. A diminuição do crescimento populacional
na cidade de São Paulo e o aumento do crescimento nos outros municípios da RMSP,
na década anterior, por exemplo, pode ser observado no Mapa 3, inclusive Mairiporã
destaca-se como um dos municípios que apresentou a taxa ele crescimento mais
elevada.

Mapa 3. Taxa de Crescimento da População nos Municípios da Região
Metropolitana de São Paulo
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3.5.2) Região Metropolitana de São Paulo: breve caracterização de sua
'·

estrutura e dinâmica

É notória, na Região Metropolitana de São Paulo, a situação privilegiada de
acumulação e de concentração espacial da renda, apresentando g randes disti11ções se
co mparada a outras cidades do Brasil. Esta superioridade econômica, em re lação a
outras regiões, revela-se tanto na diversidade de sua infra-estrutura como também
pela intensidade da produção industrial, do sistema financeiro, da renda per capita etc
(CAMARGO, 1982).
Segundo o mesmo autor, esse crescimento econô mico da metrópole
paulistana, criado pela industrialização c urbanização, foi acompanhado pela
detel'ioração das condições de vida de e levada parcela de sua população. Por isso,
torna-se claro que os problemas urbanos não desaparecem, automaticamente, com o
processo de crescimento econômico, pelo contrário, se acentuam nas g randes
c idades.

O desenvolvimento econômico acelerado e desacompanhado de uma política
de uso e ocupação elo solo e de proteção aos recursos lúdricos teve co mo
conseqüência a intensificação dos problemas de poluição das águas da metrópole
paulistana. Nesse contexto, deve-se menc ionar qual teria sido, de fato, a efetividade
do Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado (PMDI), realizado no inicio
de 1970, o qual representou uma pioneira abordagem dos problemas metropolitanos
e originou-se mesmo antes da criação legal da Região Metropolitana de São Paulo. O
PMDI já defmia a orientação da expansão urbana de São Paulo e a evolução da
organização espacia l de forma que reduzisse os custos de urbanização e que evitasse
a desvalorização do patrimô nio urbano bem como a ocupação desordenada de áreas
não recomendáveis à urbatúzação (FORESTI, 1986).
As características fisiográ ficas da Grande São Paulo já estavam a condicionar
as configurações da expansão urbana e do aproveitamento dos recursos hídricos,
definidos no PMDI, estabelecendo três faixas paralelas longitudinais, de sudoeste
para nordeste, com características muito próprias, mas de g rande interdependência:
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• uma faixa Sul, de ocupação incipiente ou inexistente, que compreenderia
.,

as

porções superiores dos principais cursos d' água, grandes lagos artificiais e a maior
parte das reservas florestais primárias do Estado de São Paulo;
• uma faixa Central, constituída pela bac ia sedimentar do rio Tiête, com condições
geomorfológicas, em sua maior parte, propícias à urbanização, na qual estaria
assentada a maior parte da área urbanizada da metrópo le e limitada, ao Not1e, pela
barreira natmal da serra da Cantareira;
• uma faixa Norte, separada da zona urba na da metrópole pela serra da Cantarei.ra,
constituída por parte da bacia do Jaguari e, principalmente, pela bacia do Juqueri, de
topografia acidentada, com grandes declividades, inacessível à expansão conurbada,
com condições impróprias à urbanjzação (NUCCI, SILVA e ARAÚJO, 1976). É
exatame nte essa fai xa Norte o objeto de estudo desse trabalho, mais especificamente
aq uela inserida na área da bacia do Juqueri.
As diretrizes do PMDI tinham como objetivos, entre outros: estimular o
desenvolvimento urbano das áreas com infi:a-estmtura; orientar a expansão urbana
para o eixo metropolita no leste-oeste, promovendo a intensificação dessa zona el e
ocupação; desestimular a mbanização das áreas não recomendáveis para a ocupação,
em especial as relacionadas com a proteção dos recursos naturais; orientar o processo
da expansão urbana como meio de garantir proporção adequada de áreas verdes para
a população e considerar, no planejamento metropolitano, o controle preventivo ela
poluição ambiental (EMPLASA, 1976, apud FORESTI, 1986). Dessa maneira,
através desses objetivos, pode-se enfatizar que o PMDI constituiu-se em um
instrumento que propunha, claramente, a reorientação do crescimento urbano para
fora das áreas de mananciais; por isso, é necessário fi·isar que as propostas do PMDI
forneceram diretrizes para a legislação de proteção aos mananciais.
Todavia, a dinâmica da expansão urbana, na Grande São Paulo, não ocorreu
em conformidade com as orientações colocadas no PMDI. Ao contrário, a expansão
da área urbanizada não se deu de forma contúma; houve uma ocupação dispersa em
loteamentos descontínuos, onde não aproveitava-se as áreas já constituída por infi·aestmtura. Ademais, o processo de expansão urbana, no município de São Paulo,
acelerou-se muito e a mancha urbana, no extravasamento dos limites do próprio
município, atingiu significat ivamente loca is desfavoráveis ao assentamento urbano,
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aliás áreas protegidas, gerando sérios problemas de ordem sócio-econômica e
"

ambiental. Diante desse contexto, cabe mencionar que, à medida que as cidades se
desenvolvem, refletir sobre os mananciais significa refletir sobre a própria lógica de
configuração das cidades (SPÓRL e SEABRA, 1997). Com a intensa urbanização, os
conflitos de interesses nos usos urbanos da terra, tais como habitação, especulação
imobiliária e proteção ambiental intensificam-se (MOROZ, CANIL e ROSS, 1994).
Fica claro, assim, que a questão ambiental cruza-se com a questão da moradia pelos
impactos que o processo de produção social do espaço ocasiona (VICTORINO,

2001).
Como confll'ma MAZZEI ( 1999), a ocupação urbana desordenada é um
processo de difícil controle na periferia das grandes metrópoles, justamente onde se
encontram as áreas de mananciais; o déficit de moradias na cidade de São Paulo e o
empobrecimento da população contribuíram para aumentar as ocupações ilegais
como, por exemplo, as da Zona Not1e. SILVA (2000), por exemplo, em seu trabaU1o,
verificou que, no entorno do Parque da Cantareira (Zona Norte), as casas
autoconstruídas em loteamentos ilegais intensificaram-se nos últimos anos, sendo a
classe que percentualmente mais cresceu. Num relatório da Secretaria Municipal do
Verde e Meio Ambiente (PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO, 1999)
tarnbérn é destacado a intensificação de loteamentos ilegais na região próxima à serra
da Cantareira.
Citando JACOBI (1997), o processo de degradação sócio-ambiental que afeta
todos os habitantes das metrópoles, como a de São Paulo, tem um impacto maior
sobre os setores sócio-economicamente menos favorecidos e, notoriamente, sobre os
mais excluídos, compondo o estrato onde situam-se os moradores dos loteamentos
irregulares ou clandestinos. Tal impacto está relacionado às condições de acesso aos
serviços públicos e aos riscos ambientais, resultantes das precárias condições de
inserção no contexto urbano.
KOWARICK ( 1993), ao

analisar a precariedade social

na

Região

Metropolitana de São Paulo, com ênfase na exploração do trabaU10, que afeta a
porção majoritária da força de trabalho, nos dá subsídios para compreender o
sentimento coletivo de exclusão social, no que tange a ausência ou precariedade de
serviços coletivamente consumidos (acesso à terra , à moradia, à água encanada,
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educação, à serviços de saúde , de trabaU10, entre outros). Ail1da para esse autor, as
condições de vida dependem de uma série de fatores, da qual a dinâmica das relações
de trabalho é o ponto primordial. Nesse enfoque, a precarização do trabalho costuma
associar-se à precarização em outras dimensões, como a do consumo, de onde advém
as particularidades da forma de aquisição de lotes e de materiais de construção assim
como de interlocução política, de onde decorre a perda de poder na demanda por
serviços, infi·a-estrutura, espaços públicos de lazer, dentre outros.
Nesse sentido, a realidade sócio-ambiental de uma grande parcela da
população está marcada nas demais dimensões da exclusão, do agravo, do risco, da
falta de informação e de educação sanitária e ambiental (CHAFFUN, 1996).
As políticas que têm regido a reprodução da força de trabalho e a aquisição da
casa própria no país, associadas ao problema da especulação imobiliária e à falta de
planejamento mbano nas cidades, têm resultado não só num elevado déficit
habitacional como também no assentamento

ilegal de pessoas em

locais

desfavoráveis ao parcelamento do solo (SCHENAIDER, 1998). O fato é que a crise
habitacional se presta a transformar os cidadãos em meros joguetes ele interesse
escusos que instrumentalizam as brechas legais (VICTORJNO, 2001). No entanto,
esses meros joguetes mal sabem transitar no vácuo deixado pelo Estado e no
reconhecimento e reivindicações elas necessidades fundamentais ela cidadania.
Por fun, pode-se concluir que, à medida que as cidades crescem, mantendo
um modelo de desenvolvimento excludente, confu·ma-se uma "disseminação
nacional" da precariedade da questão da habitação (ao menos, do ponto de vista da
informalidade), especialmente sob o aspecto do crescimento da favelização e dos
loteamentos populares periféricos (SILVA, 1998). Para essa autora, de cet1a forma, a
questão

da precária

condição

de

habitabilidade

refere-se

ao

aumento

e

"universalização" das áreas de ocupação ilegal no país, sobretudo no que concerne às
favelas e loteamentos irregulares ou clandestinos. A Grande São Paulo, por exemplo,
se insere, notadamente, nessa questão, mais precisamente as áreas de mananciais,
justamente onde as orientações do PMDI desestimularam a ocupação do solo.

3.6) Habitação Precária: uma questão de qualidade de vida

A noção de qualidade de vida envolve duas grandes questões: a qualidade e a
democratização dos acessos às condições de preservação do ser humano e do meio
ambiente. Sob essa dupla consideração, entende-se que a qualidade de vida é a
possibilidade de meU10r redistribuição e ust&uto da riqueza social e tecnológica aos
cidadãos de uma comunidade bem como é a garantia de um ambiente de
desenvolvimento ecológico e patticipativo de respeito ao ser humano e à natureza
com o menor grau de degradação e precariedade. (SPOSATI, 2000).
A partir da segunda metade da década de 60, começou a ficar mais evidente a
concorrência entre o uso dos recursos lúdricos e a apropriação do solo urbano,
concorrência que vai se transformar em conflito social definitivo a partir elos anos 80
(DEL PRETTE, 2000). Além disso, não se deve ignorar o impacto da crise
econômica, a qual persiste desde a década de 80 e faz com que um número crescente
de fanúlias não tenha outra opção a não ser ocupar o solo urbano localizado em áreas
de proteção de mananciais, provocando uma degradação de fontes de água potável e
do seu entorno (JACOBI, 1996).
O mesmo autor enfatiza que as famílias, principalmente as de baixa renda,
têm suas queixas face às precárias condições ele urbanização, ou melhor, face à falta
de infra-estrutura urbana . Desse modo, em seu trabalho, identificou que os
indicadores de infi·a-estrutma e de condições de urbanização refletem as
características de exclusão/inclusão quanto à infra-estrutura urbana e uma
homogeneidade espacial nas condições de acesso/não acesso. Observa-se uma
dinâmica de convergências: uma primeira faceta quanto aos agravos sócioambientais, que afetam os domicílios dos estratos de menor renda (o que torna mais
dramático o cotidiano ele seus moradores); uma segunda, no tocante aos não agravos
e de condições propícias de urbanização (proximidade de áreas verdes e acesso a
serviços e infra-estrutura urbana), nas regiões onde habitam os estratos de renda
média e alta. Pode-se dizer que as convergências são as amenidades físicas, sob o
prisma de CORRÊA (1989).
RODRIGUES (1998) ressalta que o meiO ambiente natural tem sido
re(incorporado) como demonstrativo de qualidade de vida que pode ser agregada ao
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preço do imóvel como, por exemplo, a possibilidade de morar próximo às áreas
verdes, ao sossego etc, mas o inverso também é verdadeiro. Os que não participam
das condições consideradas adequadas de qualidade ele vida e de justiça social
partilham, em escala ampliada, dos "resíduos" deste processo de urbanização
acelerado, habitando em situação precária e não tendo trabalho adequado para as
necessidades de sua reprodução (RODRIGUES, 1998).
Segundo KURKDJAN (1989), para a avaliação ela qualidade de viela, em
áreas urbanas, é importante considerar que a análise dos espaços envolve duas
características do habitar, isto é, a característica do ambiente e o uso que a população
faz elos equipamentos urbanos.
JACOBI (2000) ainda identifica que o meio ambiente urbano é estudado a
partir do entorno e do domicílio, condições de moradia e poder aquisitivo, ou seja,
enfoca análises das relações entre meio ambiente mbano e qualidade de vida, tendo
como pressuposto, estabelecer as mediações entre as práticas do cotidiano vinculadas
ao bairro, ao domicílio, ao acesso a serviços, às condições de habitabilidade da
moradia. Contudo, os indicadores de qualidade de vida também podem ser avaliados
segundo sua incidência pessoal, variando no plano do indivíduo em conseqüência de
sua percepção (CRISCUOLO, 2001).
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3. 7) Pensando a Percepção Socia l do Ambiente como Indicador de Qualidade de
Vida

Conforme DEL RlO e OLIVEIRA ( 1996), a percepção ambiental pode ser
explicada como um processo mental de interação do indivíduo com o meio ambiente
que se dá em função ele: mecanismo s percept ivos propriamente ditos, tais quais
dirigidos pelos estímulos externos, ou seja, captados através dos cinco sentidos e de
mecanismos cogtútivos, os quais abrangem a contribuição da inte ligência (humores,
necessidades, conhec imentos prévios, valores etc).
Segundo TUAN ( 1980), todos os seres humanos compartilliam percepções
comuns, em virtude de possuírem órgãos similares; não obstante, cada pessoa faz
uma ava liação difere nte do meio ambiente. Isso acontece, porque o que cada pessoa
seleciona para ver depende muito de sua história de vida e de sua cultura (LUDKE e
ANDRÉ, 1986 apud FERREIRA, 2002). Para complementar essa denotação, em
TUAN (1980), há a explicitação de que os conceitos de cultura e meio ambiente se
superpõem assim como de homem e natureza, pot1anto é importante conhecer a
herança biológica, a criação, a educação, o trabaUto e os arredores fisicos para
compreender a sua preferência ambienta l.
O mesmo autor ainda revela que a resposta ao meio ambiente pode ser
basicamente estética (prazer que se tem de uma vista, sensação de beleza), pode ser
tátil (prazer de sentir o ar, água, terra) e os mais permanentes e dificeis de expressar
são os sentimentos que se tem para com um lugar, por ser o lar ou por ser o meio de
ganhar a vida e que podem variar de topofilia à topofobia (estes termos serão vistos
mais ad iante).
WHYTE ( 1978, apud MELLO, 1998) considera que a percepção do ambiente
pelo ser humano constitui o ponto de partida de toda aná lise das relações sociedadeambiente. Ainda para essa autora, as pesquisas baseadas na percepção visam uma
compreensão sistemática e científica dos pontos de vista, obt ida a partir do interior, a
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fim de complementar a abordagem científica tradicional (que é obtida a partir do
exterior). Além disso, as pesquisas sobre percepção ambiental possuem aplicações
abrangentes, podendo auxiliar, por exemplo, nas tomadas de decisão sobre
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intervenções urbanísticas, no planejamento de atividades e na educação ambiental
(DEL RJO e OLIVEIRA, 1996).
Frente a isso, diversos estudos têm sido realizados sobre percepção
ambiental, destacando que o estudo dos processos mentais relativos à percepção
ambiental é fundamental para melhor assimilação das inter-relações entre o seres
humanos e o meio ambiente.
Um desses trabalhos, o de VICTORINO (2001), diz respeito à questão da
proteção dos mananciais: atores envolvidos e conflitos existentes. Essa análise
abordou a percepção da população de Cratera de Colônia quanto à sua forma de
ocupação, isto porque se trata de uma área de preservação ambiental, localizada na
área de mananciais da zona Sul da Região Metropolitana de São Paulo. Desse modo,
ficou evidenciado, nesse estudo que, para a maioria dos entrevistados, a principal
atividade social que interfere, negativamente, na dinâmica do meio ambiente é a
industrial e não a de moradia, ainda que possuam a consciência do desequilíbrio
causado pelas atividades humanas relacionados ao crescimento urbano. Dente essas
atividades, o despejo de esgotos domésticos, nos cursos d'água, foi o problema mais
apontado; porém, ficou subentendido que o desmatamento e a impermeabilização do
solo eram vistos como fatores secundários e não estariam sendo associados aos
processos de degradação do local. Todavia, embora quase todos os moradores
consultados soubessem que moravam em áreas de proteção aos mananciais, a
preservação das águas lhes parecia tão abstrata quanto a preservação da camada de
ozônio, o que inquietou o autor ao concluir ser prova de um fenômeno de
distribuição desigual do conhecimento acerca das formas e de intensidade de
interferência humana na ordem ambiental.
Na pesquisa de JACOBJ (2000), referente ao Município de São Paulo, os
problemas ambientais foram analisados no nível domiciliar, através da percepção que
as donas de casa têm de suas práticas cotidianas. O meio ambiente é analisado a
partir do entorno e do domicílio, condições de moradia e poder aquisitivo, condições
,,

de habitabilidade, instalações sanitárias e de higiene, identificação dos problemas
domiciliares relativos às condições de abastecimento de água, disposição de resíduos
sólidos, presença de insetos e roedores. Essa pesquisa apresentou uma descrição
detalhada e um mapeamento dos problemas ambientais da cidade como um todo a
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partir das percepções e priorizações dos moradores de todos os estratos sociais. Os
resultados reforçaram as já bem conhecidas diferenças e desigualdades entre as áreas
centrais, intermediárias e periféricas da cidade. Nesse complexo contexto urbano, a
realidade sócio-ambiental de uma grande parte da população está caracteriza pelas
dimensões da exclusão, do risco e da falta de informação; o não acesso aos serviços
urbanos e a precarização das condições de moradia trazem impactos prof1mdos no
cotidiano da população carente.
Um outro estudo relevante, no que se refere à pesquisa sobre percepções dos
moradores quanto aos usos da água, se "debruçou" sobre os banhados do rio Gravataí
(RS), procurando conhecer as formas como eles se identificam como lugar, suas
experiências, sua valorização e as expectativas a seu respeito, foi o de MELLO
( 1998). Suas conclusões mais importantes foram: a maioria dos entrevistados
considera que não existem problemas ambientais no local em que se encontram,
apenas alguns apontam problemas de degradação do meio natural ou de inexistência
ou precaridedade da infi·a-estrutura; a maioria dos sujeitos reconhece a ut ilidade dos
banhados, atribuindo considerável importância e somente pequena parcela considera
que os mesmos não servem para nada; a maioria dos entrevistados informou que
nunca utilizou os banhados, isto porque alguns não reconhecem que pescar, passear,
por exemplo, são formas de utilização; alguns disseram que não mudariam nada,
deixando os banhados como estão e outros exprimiram o desejo de realizar
modificações, que tanto podem ser no sentido de eliminá-los quanto de preservá-los;
em geral, consideram que as atividades ao redor não afetam os banltados. Por outro
lado, alguns reconhecem o uso de agrotóxicos, o uso da água para irrigação, os
efluentes sanitários etc como atividades degradadoras. Esses resultados foram
essenciais na descoberta de lacunas no processo de comunicação entre intelectuais e
leigos, fornecendo subsídios para elaboração de programas de conservação dos
banhados.
Outro estudo importante realizado no Sudoeste paulista (municípios de
Itapeva e ltacaré) é o de LIBÓRJO (1994), no qual buscou-se compreender por meio
"

de uma abordagem perceptiva e valorativa (a partir de pessoas que convivem com
florestas), o porquê da legislação florestal não ter alcançado sua plena efetivação na
realidade. Nesse trabalho é destacado que a paisagem não é um elemento estático da
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realidade, mas faz parte de um mundo vivido pelo sujeito, que traz consigo
experiências, valores, características pessoais, os quais vão subsidiar os significados
que serão atribuídos a esta paisagem.
A tese de POMPÍLIO (1990), por sua vez, infere os graus de percepção das
comunidades humanas em espaços sujeitos às inundações (na bacia do Itajaí - SC),
através de experiências e comportamentos destas comunidades. As interferências
antrópicas sobre a natureza, respostas ambientais sob formas de acidentes naturais e
ações humanas para minimização dos impactos evidenciam a relação dinâmica entre
o ser humano e o meio ambiente. Assim, os grupos de entrevistados mostraram-se
sensíveis às derivações ambientais, revelando a ocorrência de aproximação, em
menor ou maior grau (dependendo das características individuais do usuário e do
habitante), entre a realidade e o mundo percebido.
Não pode-se deixar de retomar o trabalho de TUAN ( 1980), que apresentou
conceitos essenciais para a compreensão do ambiente e dos anseios humanos quanto
à qualidade ambiental, tais como topofilia e topofobia, lugares valorizados (tem-se
sentimentos topofílicos por lugares valorizados). No seu clássico trabaU10 "Topofilia:
um Estudo da Percepção, Atitudes e Valores do Meio Ambiente", apresenta o termo
topofilia como sendo o elo afetivo entre as pessoas e o lugar ou ambiente fisico, isto
é, topofilia associa sentimento com lugar. No entanto, nem todos ambientes
despertam sentimentos topofilicos, mas seu contrário, o que denominar-se-ia
topofobia: sentimento associado aos lugares e às paisagens que geram qualquer tipo
de aversão, repulsa, desconforto e medo.
Conceitos como topocídio e topo-reabilitação foram desenvolvidos por outros
autores, a pattir da reflexão de Tuan, como no trabalho de AMORIM FILHO(l996).
Topocídio corresponderia à degradação e aniquilamento de paisagens, lugares,
construções e monumentos valorizados, enquanto que topo-reabilitação enquadraria
ações de resgate, restauração de lugares, paisagens e conjuntos ambientais. Esse
autor ainda complementa que o conceito de topocídio é de grande significado para o
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futuro do meio ambiente, pois está se tornando cada vez mais comum os danos,
muitas vezes irreversíveis, aos lugares, às paisagens, aos espaços vividos e às
porções significativas da natureza. Para tanto, salienta que para a melhoria da
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qualidade de vida é necessário que as forças da topo-reabilitação superem as forças
topocídicas em todos os lugares.
Já FERRARA (1993), efetuou uma pesquisa, em São Miguel Paulista (bairro
da periferia da cidade de São Paulo), utilizando fotos como instrumento de análise
(fotos sob o ponto de vista dos próprios moradores). Essa autora relata a capacidade
que o habitante de grandes cidades tem de desenvolver informação nova, decorrente
de impactos ambientais próprios a esses centros mbanos. A convivência com esses
impactos faz com que os moradores criem sistemas de representação e de linguagem
contorme a sua escala de valores e seu padrão de comportamento cotidiano.
Nesse trabalho, a autora afrrma que a cidade é uma explosão de informações e
que percepção é informação; usos e hábitos são signos do lugar informado e este só
se revela com a percepção ambiental. Porém, esses usos e hábitos reunidos
constróem a imagem do lugar, mas sua característica de rotina cotidiana projeta,
sobre ela, uma membrana de opacidade que impede sua percepção, tornando o lugar
um espaço homogêneo. Por isso, superar essa opacidade é condição de percepção
ambiental, ou meU1or, de gerar conhecimento a partir da informação retida nesses
usos e hábitos.
A publicação "Percepção Ambiental: a experiência brasileira" de DEL RIO e
OLIVEIRA (1996) é uma coletânea de pesquisas sobre percepção ambiental,
algumas já descritas aqui. Esses autores destacam, por outro lado, que, às vezes, as
comunidades menos afluentes da sociedade expressam o descontentamento ou
descuido com o ambiente em que vivem, isto porque, em seu uso cotidiano dos
espaços (uso de equipamentos e de serviços urbanos), elas sentem diretamente os
impactos da qualidade ambiental.
Um outro estudo dessa coletânea que merece ser mencionado é o de
MACHADO (1996), no qual discute a percepção e a compreensão da paisagem da
serra do Mar paulista em toda sua complexidade e dinâmica, onde paisagem é
cenário de experiências cotidianas e manifestações topofílicas. Com efeito, buscou-se
averiguar essas manifestações na população moradora da serra do Mar que tem uma
experiência direta e íntima (paisagem vivida) e nas pessoas que se preocupam
intelectualmente com a Serra e que possuem uma experiência indireta e conceitual
(paisagem não vivida). Concluiu-se que a observação pessoal, do cotidiano, produz
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impressões diferentes na qualidade e no impacto daquela que constrói-se
intelectualmente.
Face ao exposto, esses conceitos e conclusões supracitados serão de grande
valia para o desenvolvimento na interpretação dos resultados do estudo de caso
apresentado no próximo capítulo. A Uteratura reafirma que estudos contemplados
pelos processos mentais concernentes à percepção ambiental são essenciais para uma
melhor compreensão ela inter-relação meio ambiente e atores sociais envolvidos, à
medida em que a dimensão da afetividade com o local de moradia e suas condutas
quanto aos problemas sociais e ambientais é colocada como variável relevante de
análise. Dito ele outra forma, as experiências cotidianas dos moradores com o
ambiente em que vivem trazem respostas para duas questões in1bricadas: a social,
relativa às condições de moradia e a ambiental, relativa à preservação da integridade
do ambiente físico e tal como interfere diretamente na qualidade ele vida.
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4) CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ

4.1) Histórico do Município

As informações a seguir foram provenientes de PREFEiTURA MUNI CPAL
DE MAIRIPORÃ (2002) e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ (2003).
Em sua evolução, a área de Mairiporã, inicialmente Juqueri, configurou-se à
maneira ele outros núcleos de povoamento ao redor da Vila de São Paulo, servindo
como proteção desta e como ponto de apoio às rotas de Ligação com o sertão interior.
Não se conhece a data exata de sua fundação (provavelmente fmal do século XVI e
meados do século XVII), mas em 1642, já era citada como Vila, em carta de
sesmaria de José Ortiz de Camargo Azevedo Marques em "Apontamentos
Históricos" . A área de Mairiporã surgiu ao redor da Capela Nossa Senhora do
Desterro (padroeira da cidade) e, em 1696, o povoado foi elevado à categoria ele Vila
denominada Nossa Senhora do Desterro ele Juqueri; nome do rio principal elo local e
que significa, na palavra

tupi~ guarani,

planta leguminosa (dornúdeira). Essa Vila

adentrou o século XVIll como fonte de produtos agrícolas para São Paulo, chegando
a produzir algodão e vinho para exportação e ser pouso de tropeiros que fuziam o
abastecimento da cidades mineiras; foi Distrito da Capital ( 1874 a 1880) e ele Nossa
Conceição de Guarulhos (1881 a 1888), antes de ser elevado a município, por meio
da Lei Provincial n° 67 de 1889. Um ano antes de sua emancipação a Estrada de
Ferro

Santos~Jundiaí

construiu a estação Juqueri e também foi inaugurado, pelo

Governo do Estado, o

hospital~colônia

de Juqueri para doentes mentais. Em 1949,

por vontade popular, devido à associação do nome Juqueri ao hospital e aos
transtornos de endereços (o hospital situa-se em Franco da Rocha), o nome do
município foi substituído por Mairiporã (significa Aldeia Pitoresca na lú1gua
indígena).
Há que se fazer referência à atividade rural (a população era essencialmente
rural até a década de 60) e à abundância de olarias que caracterizaram, por muitos
anos, esse município. O desenvolvimento da região foi acentuado com a implantação
da Rodovia Fernão Dias, na década de 60 (ligação de São Paulo para Minas Gerais).
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Assim, houve uma redescoberta e valorização intensa do município de Mairiporã, em
razão dos atributos naturais da região para abrigar residências de alto padrão voltadas
para o Jazer e, posteriormente, para moradia fixa. O boom imobiliário ocorreu a pat1ir
do fmal da década de 70 e os anos 80.

4.2) Dados Gentis

O município de Mairiporã pertence à Região Metropolitana de São Paulo
(aproximadamente 30 km do centro da capita l) e faz divisas com os municípios de
São Paulo, GuaruU10s, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Atibaia , Nazaré
Paulista e Bom Jesus dos Perdões.
O acesso ao local é feito pela Rodovia Fernão Dias, pela Rodovia SP 23
(ligando a cidade a Fra nco da Rocha), pelas Estradas da Roseira, de Santa Inês e
Ve lha de Bragança (ligando à Zona Norte da capita l) e pela Estrada do Rio Acima
(ligando a Nazaré Paulista).
A área total de Mairiporã corresponde a 307 km2, sendo 114 km2 de área
urbana e 193 km2 de área rural. A população total atual encontra-se em 64.566
habitantes.
Mairiporã encontra-se na serra da Cantareira, por conseguinte apresenta uma
topografia montanhosa, re levo acidentado, destacando que as altitudes variam de 745
m a 1300 m. Ademais, uma parte de suas terras abriga o Parque Estadual da
Cantareira (reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO).
2

Desde 1976, o município possui 246 km de seu território controlado pela Lei
de Proteção aos Mananciais, portanto, vale descrever sobre o histórico do
abastecimento de água na RMSP e o reservatório Paiva Castro (como será visto no
próximo item). Ademais, faz parte do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê
decorrente da presença das sub-bacias do rio Juqueri e do rio Jundiazinho.
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4.3) Breve Histórico do Abastecimento de Água na RMSP e o Rese1vatódo
Paiva Castro (Sistema Cautareira)

A Região Metropolitana de São Paulo, ao contrário da grande maioria das
metrópoles, que se desenvolveram em faixas litorâneas ou às margens de rios
caudalosos, está próxima a regiões de cabeceiras de cursos d'água, o que pode
explicar a escassez relativa de recursos lúdricos para abastecimento público (NUCCI,
SILVA E ARAÚJO, 1976).
No fmal do século XIX, com o aumento da população, a cidade de São Paulo
foi afetada por graves problemas com relação ao abastecimento de água. Para
solucionar essa questão, as autoridades estaduais desapropriaram várias fazendas
existentes na serra da Ccmtareira, constituindo-se uma reserva para a captação de seus
recursos hídricos abundantes; isto possibilitou a recuperação da Mata Atlântica na
serra e influenciou a expansão urbana para a região norte da cidade. Sendo assim,
foram inauguradas, na serra da Cantareit·a, a Casa da Bomba, em 1904, e o
reservatório do Engordador, em 1907 para o abastecimento público; ambos
desativados desde 1949. Salienta-se que o Tietê é o rio mais caudaloso da cidade de
São Paulo; entretanto, suas águas não foram usadas para abastecitnento por serem
consideradas impróprias como também as águas do rio Tamanduateí, onde, em suas
adjacências, a cidade teve sua origem (PIERIES, 2001 ).
Não obstante, o crescimento do município de São Paulo foi contínuo e, em
meados do século XX, acabou por formar áreas com elevado grau de deficiência em
abastecimento de água, sobretudo na Zona Norte da Capital (onde, desde de 1949, o
antigo sistema de abastecimento não funcionava mais), visto que os novos
mananciais que atendiam a população situavam-se ao sul e à leste da cidade. Com
it1tenção de atender às pressões daí advindas, inicia-se, em 1965, o aproveitamento
daquele que viria a constituit·-se o novo Sistema Cantareit·a, mediante o início das
obras da captação do rio Juqueri, no município de Mairiporã; a implantação deste
sistema estendeu-se por mais de uma década, sendo que a tecnologia empregada foi
um marco na história do saneamento no Brasil (SABESB, 1989).
A implantação do Sistema Cantareit·a aconteceu em duas etapas, sendo a
primeit·a referente ao aproveitamento dos rios Juqueri, Atibainha e Cachoeit·a, que
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entrou em operação em 1974, enquanto que a segunda correspondia ao
aproveitamento dos rios Jaguari e Jacareí, que entrou em operação em 1981. Esse
sistema é responsável pelo fornecimento de 56,70% das vazões oferecidas; é o
principal manancia l abastecedor da metrópole paulistana (SÃO PAULO, 1997).
O Sistema Cantareira é composto pela estação de tratamento de água do
Guaraú, estação elevatória Santa Inês e pelos reservatórios Águas Claras, Paiva
Castro, Atibainha, Cachoeira e Jaguari-Jacareí. Os quatro últimos reservatórios são
interligados através de derivações por gravidade em canais e túneis e pela estação
e levatória Santa Inês, a qual transpõe as águas ao longo da Serra da CantarciJa e m
direção ao reservatório Águas Claras (situado já na vertente da bacia do Alto T ietê),
à montante da ETA do Guaraú, que, por sua vez, está à montante da RMSP, a uma
a ltitude de 840 m, de onde sua água são distribuídas por gravidade (SABESP, 1989).
É importante fl-isar que o reservatório Paiva Castro (ver Foto I) é último dos
reservatórios do s istema de derivações por gravidade, sendo formado pelo
barramento do rio Juqueri, no mutlicípio de Franco da Rocha e, desse modo,
contando com a recepção da água . proveniente dos demais reservatórios. Por ser o
receptor final desse sistema, esse reservatório pode refletir a qua lidade fi nal da água
bruta a ser enviada à ETA Guaraú. Cabe esclarecer que o reservatório Paiva Castro
está inserido, principalmente, em Ma iriporã, a jusante do município, o que o torna
passível de recepção ele cargas poluicloras, especialmente de origem doméstica.
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Foto I: Reservatório Paiva Castro.

Nesse município, não existem servtços básicos suficientes para toda a
população e conforme dados do Censo IBGE 2000, apenas 60% da população é
atendida por água encanada e coleta de esgoto. A captação de água da cidade é feita,
superficialmente, no reservatório Paiva Castro e de duas nascentes que atendem
pequena malha urbana, sendo que uma estação elevatória envia a água bruta para
uma estação de tratamento de água (informações obtidas na Prefeitura Municipal de
Mai.riporã). Esse município possui uma estação de tratamento de esgotos do tipo
lagoa de estabilização, operada pela SABESP (ver Foto 2).
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Foto 2: Lagoa de estabilização da SABESP, onde é feito o tratamento de esgoto da
cidade. Parque Náutico da Cantareira (loteamento investigado), ao fundo.

Contudo, há algumas ressalvas com relação à capacidade de tratamento desta
estação, tendo em vista o assoreamento das lagoas, sem contar com os custos de
manutenção de desassoreamento (GIATTI, 2000). Para o mesmo autor, as ligações
de esgoto, atendidas pela estação de tratamento encontram-se na região central da
cidade, destacando que diversos lugares não são contemplados por tais ligações
(como, por exemplo, os loteamentos ilegais que vêm aumentando na cidade), onde
seus esgotos correm em direção ao reservatório, sem qualquer tipo de tratamento
prévio. Os efluentes da estação de tratamento de esgotos do município são lançados
no cón·ego ltaim, afluente do rio Juqueri, à montante do reservatório Paiva Castro;
este córrego (que é objeto de estudo) passa por dentro da propriedade da SABESP,
mas representa um dos cursos d'água que recebe esgoto não tratado (ver Foto 3).
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Foto 3: Córrego Ttaím (bastante assoreado), dentro da propriedade da SABESP;
recebe esgoto não tratado.

Como a captação de água para o abastecimento é realizada no próprio
reservatório, portanto à jusante do lançamento dos efluentes da estação de tratamento
de esgoto, fica comprometida a qualidade da água para abastecimento público. Nesse
contexto, é importante ressaltar que a Rede de Monitoramento da Qualidade das
Águas Interiores do Estado de São Paulo, operada pela CETESB (informações
obtidas na Prefeitura Municipal de Mairiporã), realiza coletas de água, cujos
resultados, no período entre 1995 e 1997, já indicavam que os parâmetros de
qualidade da água estavam em desconfornúdade com os padrões estabelecidos pela
legislação ambiental. Esse fator demonstra a ameaça à qualidade de água do
manancial abastecedor.
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5) METODOLOGIA

5.1) Considerações Gerais

A aplicação de questionário pode ser um instrumento eficaz na descoberta de
informações sócio-econômicas sobre o local, bem como de análise perceptiva sobre o
meio ambiente (JACOBI , 2000). Com efeito, neste trabalho, foram elaborados doi s
roteiros de entrevista, um sócio-econômico e outro de percepção ambienta l (ver
Anexo 2), que cobrissem os aspectos qualitativos das condições de vida dos
moradores de dois loteamentos (um irregular e outro clandestino) em Mairiporã. É
importante mencionar que a Prefeitura Municipal de Mairiporã teve um papel
essencial no direcionamento da escolha ela área ele estudo e constitui-se como um
local de referência para a obtenção de informações e esclarecimentos de dúvidas
acerca dos loteamentos em questão (condições legais, processo ele ocupação).
Os loteamentos analisados correspondem ao Parque Náutico da Cantareira
(irregular) e ao Jardim Brilha (clandestino) e localizam-se dentro da área de proteção
aos mananciais elo município de Mairiporã, mais precisamente nas adjacências do
córrego Itaim (como pode ser observado no Mapa 4). Esses loteamentos situam-se
em um local de fácil acesso, próximo ao centro da cidade, o que facilitou a
investigação dos mesmos.
O aspecto sócio-econômico, relacionado às condições ele viela no domicílio, é
fundamental para a análise das relações sociais que produzem o espaço
metropolitano e sua expansão temporal e espacial (DEL PRETTE, 2000). A
elaboração do questionário sócio-econômico deu-se contorme a necessidade de
resultados que confirmassem ou confi·ontassem os conceitos e processos sociais
relevantes da literatura, quais sejam: as condições de habitabilidade do domicílio
(número de cômodos, funções do mesmo, densidade de ocupação), adequação das
dependências necessárias ao cotidiano dos moradores; infra-estrutura básica e
equipamentos coletivos existentes; a qualidade do material construtivo da moradia
(piso/parede/telhado); o tamanho dos lotes e as relações de titularidade sobre o
imóvel. Cabe lembrar, no que concerne à infra-estrutma e aos equipamentos
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coletivos, considerou-se o abastecimento de água, o destino do esgoto sanitário, a
coleta de lixo, a pavimentação, a energia elétrica, a drenagem das águas pluviais,
além da existência de escolas, posto ele saúde, transporte coletivo. Além dessas
desses fatores, o questionário contém a ficha informativa do domicílio, com os dados
pessoais do respondente e do chefe da fanúlia, as razões da fL'<ação da família no
local, os problemas socioambientais elo entorno e os anseios/expectativas dos
moradores com o lugar.
Com relação à percepção ambiental, a mesma está implícita no modo de
convivência dos moradores com o ambiente em que residem ele molde que suas
atitudes sinalizam para uma dada congnição acerca do mundo circundante. DEL RIO
e OLIVEIRA (1996) destacam que não há uma metodologia que possa ser tida como
a mais indicada nas pesquisas de percepção ambiental, devido às especificidades dos
estudos, à sua interdisciplinaridade e ao seu surgimento relativamente recente.
Embora se reconheça que não há metodologias " ideais" que possam ser utilizadas
indistintamente nas pesquisas sobre percepção ambiental, alguns estudos, no Brasil 1,
fornecem importantes subsídios para a concepção de uma investigação dessa
natureza (MELLO, 1998). Diferentes em termos de objetivos, técnicas adotadas,
dentre outros, esses estudos têm, em comum, o caráter qualitativo das pesquisas que
buscam a representatividade de seus resultados; por um lado, privilegiando a
diversidade dos conteúdos das respostas obtidas e, por outro, reconhecendo que a
diversidade não ajuda a obter a opinião "média" do universo dos sujeitos existentes
na área analisada. Como diz MACHADO (1996) em seu trabalho: "É um estudo
desenvolvido na modalidade do pensar qualitativo, pois o mesmo não possui o
objetivo da mensuração e sim da compreensão". Os dados quantitativos cederiam,
pois, espaço para a valorização dos argumentos qualitativos no entendimento do
fenômeno em tela.
Alguns trabalhos de percepção serviram de suporte para a elaboração do
questionário: o de LIBÓRIO (1994), que também trabalhou com legislação ambiental
- o Código Florestal - verificando sua eficácia e incluindo questões relacionadas aos
aspectos perceptivos, valorativos e atitudinais ante o meio vegetal vivido pelo
1

No Brasil, desde os anos 70, o interesse c o desenvolvimento do estudo da percepção do meio
ambiente muito se deve à Livia de Oliveira, professora da UNESP-Rio Claro (DEL RIO e
OLIVEIRA, 1996).
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sujeito; o de FERRARA ( 1993), que analisou a percepção e a leitura do meto
ambiente urbano em um bairro periférico de São Paulo, evidenciando os problemas
cotidianos dos moradores; o de AMORIM FILHO (1996), que refletiu sobre os
conceitos de topofilia e topofobia e que, com base neles, pode inferir os valores
atribuídos aos lugares e às paisagens naturais ou construídas (elo afetivo ou não com
o local); o de MACHADO (1996), que analisou o processo de valorização da
paisagem, fundamentando-se no conceito ele topofilia; e, o de MELLO ( 1998),
quando destacou o conhecimento elos entrevistados sobre: o tipo de local em que
vivem; os problemas ambientais existentes; se suas atividades afetam ou não o local;
a conservação da área; a atribuição à responsabilidade na proteção, além da
descrição, por parte dos moradores, do meio ambiente em que vivem. Ressalta-se que
a maioria das questões relacionadas à percepção ambiental foram adaptadas desses
trabalhos, enquanto que algumas foram formuladas conforme achou-se petiinente ao
enfoque deste estudo.
Ambos os questionários constituíram-se de questões abertas, dando mais
valor ao ponto de vista do entrevistado e minimizando a influência das informações
preconcebidas do investigador quanto às respostas. Dessa maneira, no início da
entrevista, houve a precaução de não enfatizar o foco de interesse do trabalho, a fim
de evitar indução nas repostas, por conseguinte os entrevistados foram apenas
informados de que se tratava de uma pesquisa científica sobre loteamento. Não
obstante, cabe esclarecer que, no questionário da percepção ambiental, houve a
necessidade de uma breve consideração (antes de iniciar a décima questão) acerca da
Lei de Proteção aos Mananciais e o seu significado para o município de Mairiporã,
explicando, inclusive, que o loteamento em análise está inserido numa área de
proteção (ver questionário em Anexo 4). A entrevista pode constituir-se por uma
troca de informações, isto é, ao mesmo tempo em que serve para obter informação do
entrevistado foi possível que se aproveitasse da ocasião para lhe transmitir
informações sobre o tema.
A escolha de questionário aberto apresentou-se pelo caráter qualitativo da
pesquisa; não pretendeu-se realizar uma análise quantitativa ou obter uma
representação estatística das características sócio-econômicas e das percepções dos
moradores da área em questão, mas identificar a variedade de informações. No
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entanto, por proporctonar ma10r variedade de dados, demandou um tempo
considerável para a aplicação e a interpretação das entrevistas.
Nesse aspecto, não houve preocupação com a quantidade de entrevistas a
serem aplicadas, porque procurou-se valorizar as interpretações qualitativas; as
entrevistas foram realizadas até que a amostra se esgotasse, ou seja, até quando a
diversidade de percepções e informações sócio-econômicas se exaurissem, sem
acréscimo de informações relevantes por parte de novos respondentes. Essa
metodologia é muito utilizada nas ciências sociais, sobretudo na Antropologia Social.
Alguns trabalhos, como o de ALMEIDA (200 I) e FERREIRA (2002), utilizaram
essa metodologia.
Assim, o número de entrevistas foram suficientes por proporcionar os
resultados para a análise do problema de pesquisa. Ao todo, foram aplicadas vinte e
duas entrevistas, treze no loteamento clandestino Jardim Brilha e nove no loteamento
irregular Parque Náutico. Todavia, é necessário explicitar que quatro questionários
aplicados correspondem aos moradores que se encontram próximos aos loteamentos,
destacando que um desses questionários foi inserido no Jardim Brilha, enquanto que
os outros três no Parque Náutico. Privilegiou-se, quanto ao número de entrevistas, o
loteamento clandestino devido sua maior exposição aos problemas de ilegalidade.
Os entrevistados foram selecionados aleatoriamente ao longo do percurso,
procurando abranger diversos os pontos (ruas diferentes, parte de cima, parte de
baixo) dos loteamentos bem como os diferentes tipos de construções. Convém notar
que, conforme o andamento das entrevistas, buscou-se informações sobre a
identificação de moradores mais antigos dos loteamentos em análise, com a intenção
de obter entrevistas daqueles que pudesse ter, potencialmente, uma memória social
mais ampla do processo de ocupação do lugar.
A observação do local, por parte do entrevistador, também foi utilizada, com
o intuito de servir de reforço na análise dos resultados. Ademais, a fotodocumentação
foi usada, com o caráter de registrar os principais problemas sócio-ambientais,
apontados e observados, nos loteamentos investigados. Uma vez obtidos os
resultados,

os

mesmos

foram

sistematizados

de

forma

a

favorecer

justaposição/contraposição às análises sócio-econômicas e geográficas.

sua
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Mapa 4. Rede Hidrográficn, Área de Proteção aos Mananciais do Município de
Mairiporã e Localização de Área de Estudo
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Fonte: EMPLASA. Elaborado por Wilfi·ied Klein e Patricia S. Sanchez.
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6) RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1) Parque Náutico da Cantareira

6.1.1) Loteamento Pat·que Náutico da Cantareira: caracterização
sócio-ambiental pela memória social dos moradores e pelas informações
junto à prefeitura

A área, onde é, boje, o loteamento Parque Náutico da Cantareira (ver Foto
4), pertencia a Adaury Ferreira de Castro.

Foto 4: Loteamento Parque Náutico da Cantareira.

Essa área inseria-se na zona rural, correspondia a um sítio, tendo a criação
de gado como a principal atividade econômica; assim, a pastagem se caracterizava
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como a vegetação predominante (diferente do Jardim Brilha, que era coberto por
Mata Atlântica).
Nesse sítio havia uma nascente de água (ver nascente I, em Figura 2) que
servia, principalmente, para a dessedentação de animais. Posteriormente, essa
nascente foi muito utilizada pelos moradores do loteamento, tanto para uso
doméstico quanto para lazer. Atualmente, em seu lugar, existe uma escola. Não
obstante, muitos moradores a caracterizavam como um lago e não como uma
nascente.
Uma vez inserida no perímetro urbano do município, a área foi
desmembrada (238.1 35, 62m2) , consoante o Processo Administrativo n° 3.538/74.
2

2

Essa área foi dividida em: 44.943,05 m para a reserva; 39.728,17 m para ruas e
vielas;153.464,40 nl para área dos lote, resultando num total de 298 lotes, sendo
a maioria entre 300 nl e 600m2 . Entretanto, também havia alguns lotes de 600 nl
2

até 1000 m2, outros com mais de 1000 m2 e um lote com mais de 2000 m

.

Nesse contexto, há rnais de vinte anos, mais precisamente em 1980,
iniciou-se a venda de lotes no local. Como consta no Processo Administrativo n°
2705/79: os terrenos situados no local Parque Náutico da Cantareira, bairro
Capoavinha, conforme a Lei n° 358/69, o qual foi autorizado o desmembramento
no Processo Administrativo n° 3.538/74, estão devidamente inscritos no Cadastro
Imobiliário desta prefeitura.
Convém notar que o Parque Náutico foi autorizado pela Prefeitura
Municipal de Mairiporã como desmembramento, o que não é verdade, posto que
possui todas as características de loteamento. Na época da autorização, ainda não
tinha sido promulgada a Lei 6.766/79 e a Prefeitura, objetivando arrecadar
impostos, aprovou essa área a qualquer custo; então, como desmembramento.
Desmembramento significa a subdivisão de glebas em lotes destinados a
edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não
implique na abertura de novas vias e

logradouros públicos, nem

no

prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes (conforme a Lei
Lehmann). Dessa forma, pode-se dizer que sendo essa área uma antigo sítio, fica
dificil não realizar a abertura de vias e logradouros públicos, porquanto é um
loteamento.
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Lnfere-se que o Parque Náutico constitui-se como um loteamento irregular,
já que foi aprovado pela Prefeitura e anteriormente à Lei de Proteção aos
Mananciais; no entanto, sua ocupação foi concebida posteriormente à Lei e e m
desacordo com a mesma, por isso, não e reconhecido pelo Estado. Cabe lembrar
que os lotes aprovados pela Prefeitura foram modificados, ou seja, subdivididos
(desdobro), sem acorclância com a prefeitura, por conseguinte a maioria elos lotes
2

existentes lá, hoje, são de 125 m e 250

nl.

Além disso, também está em

desacordo com a Lei Federal de Parce lamento do Solo (não possuía projeto de
implantação de sarjetas, de galerias de escoamento, de iluminação pública, de
abastcimento de água, ele coleta ele esgoto etc).
O ex-caseiro, o sr. Sebastião, reside nesse local há trinta e três anos e, após
a autorização do desmembramento, ele recebeu um terreno como indenização
(próximo à nasce nte) do sr. Aclaury. Destaca-se que, em seu terreno, também foi
feita uma subdivisão, ficando parte dele para a filha (mãe do entrevistado
Leandro). O ex-caseiro comenta que esse loteamento é irregular, porque, após o
falecimento dos antigos donos, o sr. Katena (advogado do sr. Adaury) ficou com
o dinheiro ela venda elos terrenos, não repassando para os respectivos herdeiros;
este advogado está sendo processado. Sendo assim, diz que, por esse motivo, uma
minoria dos moradores (apenas umas duas ou três pessoas) possuem escritura do
terreno, mas, depois, indica que pode-se obter a escritura mediante o pagamento
em cartório. Na realidade, a Prefeitura confirmou que, no Parque Náutico, os
moradores podem obter a escritura do terreno mediante o pagamento em cartório,
mas afirma que este loteamento nunca vai ser regularizado pelo Estado; a forma
como seu deu a ocupação do solo impossibilita a realização das adaptações
exigidas na Lei de Proteção aos Mananciais.
Há mais de vinte anos vem sendo realizada a venda de lotes no local, mas
quanto à intensificação do crescimento populacional no Parque Náutico, as
informações são variadas. Pode-se dizer que, nos últimos anos, a expansão tenha
se acentuado, talvez a implantação da água encanada tenha sido um fator relevante
(há sete anos) que, aliada a outros fatores (proximidade com o centro, terrenos
baratos, existência de energia elétrica), atraiu a população para essa área. Nesse
aspecto, cabe ressaltar que, apenas alguns anos após o início das construções (há
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ma1s ou menos dezesseis anos), o córrego ltaim e a nascente de água já
apresentavam sinais de degradação, acentuados, conseqüentemente, com o
decorrer dos anos. No que tange à nascente, esta foi aterrada há o ito anos (mas
alguns moradores ainda usavam sua água até então) e em seu lugar foi construída
a escola, na Rua Primavera, parte baixa do loteamento (ver Foto 5 e Figura 2).
Nos dias atuais, de acordo com informações da SABESP, há um poço artesiano,
nas proximidades da esco la, que abastece a parte baixa do loteamento.

Foto 5: Escola entre as Ruas Primavera e João Ap. Ramalho, no lugar do antiga nascente de água.

Convém mencionar que a família Magalhães é dona de muitas terras na
região (inclusive o Jardim BriU1a); então, cabe esclarecer que as terras ao lado
esquerdo do córrego Itaim (lado oposto do Parque Náutico) pertencem a esta
família , enquanto que as terras ao lado direito eram do sr. Adaury Ferreira. Nesse
ínterin1, em um terreno entre o córrego Itairn (lado esquerdo) e a Estrada da
Capoavinha ( portanto, da família Magalhães), existia, uma olaria (ver em Figura
2, a localização da antiga o laria) arrendada ao sr. Altamiro e, posteriormente, ao
sr. Nelson Ipanema. Todavia, essa o laria foi desativada há doze anos atrás e, nesse

•
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momento, a família MagaU1ães tentou expulsar os trabaU1adores, mas Nelson
Ipanema fez um acordo com os respectivos donos e estes trabaU1adores puderam
permanecer no local (existe apenas um contrato de boca).
Os trabalhadores da olaria moravam ao lado da mesma e três desses
trabaU1adores foram entrevistados, porque suas condições de habitabilidade
merectam ser investigadas (ver Foto 6). Ademais, são moradores antigos, que
poderiam colaborar de maneira significativa para este estudo; como reside m mais
próximos ao Parque Náutico, suas entrevistas foram inseridas juntamente com as
outras deste loteamento.

Foto 6: Casa de duas enh·evistadas (Eugênia e Luíza), no antigo terreno da olaria.

Antes de apresentar os resultados dos aspectos sócio-econômicos e
percepção ambiental, é necessário mostrar a figura da área de estudo (Figura 2)

ben1 como o perfil elos entrevistados do loteamento Parque Náutico da Cantareira
(Quadro l) para melhor caracterização dos moradores, identificação dos locais
que residem e dos demais locais citados.
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Figura 2. Área de Estudo
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Quadro 1. Perfil dos Entrevistados do Loteamento Parque Náutico da Cantareira
Entrevistados

Idade

Naturalidade

Localização do lote

Quantos anos mora
no loteamento

Eugênia

51

Mairiporã (SP)

Estrada da Capoavinha
(antigo terreno da Olaria)

15

Luíza

41

São Paulo (SP)

Estrada da Capoavinha
(antigo terreno da Olaria)

16

José

30

Mairiporã (SP)

Estrada da Capoavinha
(antigo terreno da Olaria)

30

Leandro (neto do
sr. Sebastião)

21

Mairiporã (SP)

Rua João Ap. Ramalho, próximo à escola
(parte baixa do loteamento)

21

Manoel
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Ilhéus (BA)

na parte asfaltada da Rua Prirnaveira
(parte baixa do loteamento)

20

Kátia

36

Fortaleza (CE)

na parte asfaltada da Rua Prirnaveira
(parte baixa do loteamento)

14

Fátima

40

Mairiporã (SP)

Rua do Inverno
(parte alta do loteamento)

11

Luziada

18

São Paulo (SP)

Rua do Inverno
(parte alta do loteamento)

14

Rosa Maria

37

São Paulo (SP)

Rua do Verão (parte alta do loteamento)

15
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6.1.2) Aspectos Sócio-Econômicos do Parque Náutico da Cantareira

6.1.2.1) Procedência e motivo da escolha do local
A maior parte dos entrevistados não nasceu em Mairiporã, mas se deslocou
para lá, principalmente advindos da cidade de São Paulo e da Região Nordeste
(estes justificando a busca de melhores condições de vida no Sudeste). Dessas
pessoas que se deslocaram para Mairiporã, uma chegou na cidade na década de 70
para trabalhar em uma olaria, a outra no inicio dos anos 80 e o restante no final da
mesma década. Esse fator é mostrado na literatura: a intensificação de
deslocamentos para outros municípios da RMSP que não o municipio sede,
inserindo -s~ aí

Mairiporã.

A maioria das pessoas vieram residir no loteamento na década de 80,
sobretudo

na segunda

metade.

Os

principais motivos

apontados pelos

entrevistados são o da tàcilidade financeira em comprar o terreno; ademais, existe
a preferência de fi.tgir do aluguel e ter sua própria casa. Outro motivo bastante
mencionado é a tranqüilidade elo loteamento e a proximidade com o centro;
quanto a este último fator, há o exemplo de uma moradora que vendeu sua casa
(com escritura elo terreno) em um outro bairro distante e preferiu comprar um
teneno nesse loteamento, que se encontra próximo ao centro (aliás, essa pessoa
não demonstrou dar muita importância à falta de escritura do terreno). A família
de três entrevistados vieram, especialmente, para trabalhar na olaria que
funcionava no Parque Náutico e se identificaram com o bairro (sossegado e bom
para se viver). Um caso interessante se refere a uma entrevistada que morava e m
uma casa, na Capoavinha, ameaçada de desabamento, por conseguinte se deslocou
para o Parque Náutico, mas a casa atual também se encontra em um terreno com
declividade acentuada.

6.1.2.2) Aspectos relacionados aos terrenos
No que tange à aquisição dos terrenos, com exceção de uma moradora que

já comprou o terreno com a casa (de uma outra pessoa que não o sr. Adaury) e dos
casos de doações, o restante comprou o terreno do antigo dono das terras. Os
casos ele doações de terrenos referem-se ao ex-caseiro Sebastião e às famílias de
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trabaU1adores da olaria (os teiTenos foram doados pela própria olaria e estão
inseridos entre a estrada da Capoavinha e o córrego ltaim). Além disso, somente o
antigo caseiro, que ganhou suas terras como indenização do sr. Adaury, é que
afmna possuir escritura. Para o restante, há contrato de compra e venda, com
exceção dos antigos terrenos da olaria, onde os contratos são de boca. Segundo
Manoel, a Prefeitura não regularizou o lotea mento: os antigos donos morreram e
quem não tinha acabado de pagar pelo terreno ficou sem a escritura, pois os
advogados da famí lia, "de má fé", continuaram vendendo os lotes, mas sem
repassar o dinheiro para os herdeiros. Por isso, só existe contrato de compra e
venda. O ex-caseiro Sebastião também contou a mesma história: os advogados
enganaram as pessoas para quem vendiam os lotes e os herdeiros não receberam o
dinhe iro das vendas, então esse loteamento está irregular e, portanto, as pessoas
não possuem escritura (afu·ma que, em todo o loteamento, apenas ele e mais uma
pessoa possuem escritura). Manoel também disse que, às vezes, aparecem
advogados cobrando pela escritura:
"outro dia veio um e cobrou R$500,00 mas não paguei, ninguém paga, eles
só querem tirar dinheiro".
Já Sebastião, informou que pode-se obter a escritura do terreno no cartório
do centro da cidade por R$ l 000,00. Não obstante, há pessoas que nem sabem à
respeito de escritura de seus terrenos, não se preocupam muito com este fator; isto
mostra uma diferença nas respostas do Jardim Brilha, onde todas as pessoas
sabem da situação de ilegalidade do loteamento e, conseqüentemente, da falta de
escritura, pois há um processo em andamento, ameaçando-as de expulsão.
Na realidade, esse loteamento é aprovado pela Prefeitura e constatou-se
que é possível conseguir a escritura do terreno mediante o pagamento no
respectivo cartório. Porém, os moradores não possuem informações corretas
quanto a isso, mesmo sobre a irregularidade do loteamento, uma vez que a
escritura não é um fator que compromete a moradia dos entrevistados do Parque
Náutico, ao contrário do Jardim Brilha. Além disso, muitas pessoas não devem ter
condições de pagar pela escritura do terreno.
A Prefeitura cobra IPTU do Parque Náutico, então provavelmente todas as
pessoas pagam. Dos entrevistados, apenas uma informou não saber sobre isso.
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6.1.2.3) Aspectos relacionados às residências
Com exceção de uma moradora que já comprou o terreno com a casa,
todos os outros realizaram o processo de autoconstrução para adquirir sua casa
própria e, geralmente, as construções são feitas pelos próprios moradores ou
auxiliados por parentes.
A maioria demorou para construir, como disse Manoel:
"até hoje estou construindo" (faz vinte anos que mora nessa casa).
Já José, conta que construiu a casa em menos ele um mês, através ele
mutirão e, da mesma forma, Eugênia e Rosa Maria explicam respetivamente:
" fiz correndo para poder morar logo",
destaca-se que a sua casa possui apenas um cômodo:
"meu cunhado era pedreiro e construiu rápido, mas tem muito que
construir ainda, meu irmão, por exemplo, tem um lote atrás desta casa, no
barranco, mas não tem dinheiro para a construção".
Vale ressaltar que o lote, ao qual se refere Rosa Maria, se localiza na área
de grande declividade, demonstrando que as pessoas se sujeitam a comprar
qualquer terreno, ou melhor, o terreno que possuem condições de comprar;
constitui-se o

único

meio de adquirir sua casa própria, mesmo que,

posteriormente, esta corra risco de desabamento (ver Foto 7).
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Foto 7: Casa de Rosa Maria e ten·eno em área de grande declividade, onde o irmão
almeja construir uma casa.

Quanto ao material de construção, exceto a casa de Eugênja, que
constitui-se de tijolo e barro (inclusive, o chão é de barro), todos os outras são de
bloco. No caso de Eugênia, convém salientar que ela acha feio morar numa casa
com chão de barro, também disse ter medo, pois se sente insegura diante da
fragilidade da construção da casa, principalmente nos dias de chuva intensa, sem
contar que há goteiras na casa.
Serão citadas as piores condições de habitabilidade dos entrevistados na
relação entre cômodos e número de pessoas vivendo na casa e situação do
banheiro. Há dois casos parecidos, onde os terrenos são de 250 m2 e as casas são
sobrados, mas onde, na verdade, existem cinco habitações nesses sobrados, de três
cômodos cada. Numa dessas habitações de três cômodos, o banheiro é fora (foi a
única resposta obtida com esta característica) e vivem cinco pessoas, enquanto
que na outra sete. Existe também outro caso onde vivem sete pessoas numa casa
de quatro cômodos (correspondem aos antigos moradores da casa com risco de
desabamento na Capoavinha).
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Vale mencionar que em um dos terrenos doados pela olaria e que possui
125 m2 , já existia uma casa de dois cômodos que foi reformada bem como foi
construída outra nos fundos (ambas pelo processo de autoconstrução ). Essa casa
reformada, agora, possui quatro cômodos, mas com um banheiro que "mal se cabe
lá dentro" (como diz Luíza); entretanto, estão tentando construir outro, mas não
tem dinheiro para terminar.
O caso mais interessante é concernente à casa de Eugênia (em um dos
tenenos doados pela olaria), onde há somente um cômodo, vivendo ela e o
marido; portanto dorme e cozinha no mesmo lugar. Outro fator importante à essa
casa diz respeito à inexistência ele banheiro; e la usa o do vizinho (que, aliás, é seu
parente) e o marido utiliza o mato, pois justifica não gostar de usar o banheiro de
outrem (quer ter o seu próprio banheiro). Eugênia acha ruim não ter banheiro
próprio, inclusive o dinheiro ajuntado para construir um banheiro teve que ser
usado para pagamento ela conta de energ ia e létrica. Essa casa demonstra bem a
precarização nas formas ele habitação.

6.1.2.4) Aspectos econômicos
As profissões desqualificadas caracterizam o perfil ocupacional ela
população elo loteamento. As duas profissões citadas, por exemplo, foram auxiliar
ele encarregada e pedreiro, uma entrevistada é dona de casa e a outra é estudante,
existem duas pessoas afastadas do emprego, dois desempregados e um
aposentado. As duas pessoas empregadas traballiam em Mairiporã. Apenas uma
moradora diz ter mais de uma pessoa ajudando nas despesas da casa, porquanto,
para o restante, apenas uma indivíduo sustenta a casa. Isso demonstra que quase
todos os entrevistados vivem em dificuldade financeira, mas as piores condições
se encontram nas casas de cinco ou mesmo sete pessoas, onde apenas um
trabalhador ajuda nas despesas.

6.1.2.5) Aspectos relacionados à infra-estrutura existente
Todos disseram possuir energia elétrica (este serviço já existe há mais ou
menos quatorze anos) assim como todos disseram possuir água encanada (este
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serviço já existe há sete anos nesse loteamento); no entanto, quando falta água,
Eugênia pega emprestada do vizinho.
Referente ao esgoto, três entrevistados disseram ter coleta, isto porque já
existem tubulações ele coleta ele esgoto na parte baixa elo Parque Náutico,
enquanto que na parte alta ainda está sendo implantada. Por isso, a maioria ainda
possui fossa negra para o esgoto de fezes e urina e a "céu aberto" a água usada na
cozinha, banho e tanque. Eugênia, por exemplo, percebe que todo o esgoto de sua
casa vai direto para o córrego (ver Foto 8), porque mora ao lado do mesmo;
contudo, as pessoas que residem mais distantes do córrego sentem maior
:3
dificuldade em perceber isto (ver Foto ~.

Foto 8: Casa de Eugênia, onde o esgoto corre a "céu aberto" e vai direto para o
córrego que pnssa atrás da mesmn.
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Foto 9: Esgoto a "céu aberto" na Rua Verão, parte alta do
loteamento e mais distante do córrego.

Há coleta de lixo no loteamento, porém Luíza prefere queimar o lixo, pois
a coleta só é feita duas vezes por semana. No que concerne à pavimentação, só
existe na Estrada da Capoavinha e em uma parte da Rua Primavera (rua da parte
baixa do Parque Náutico, onde há a escola). Há informações de que a
transportadora (que existe próxima ao local) é a responsável pelo asfalto dessa
rua, enquanto que a da estrada, a responsável é a Prefeitura. Não há drenagem das
águas pluviais.
Quanto ao transporte coletivo, à escola e ao posto de saúde as respostas são
as mesmas do Jardim Brilha.
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6.1.2.6) Aspectos relacionados à infra-estrutura existente na aquisição
dos lotes
Como a energia e létrica chegou há mais ou menos quatorze anos e a água
encanada há sete anos, quase todos os entrevistados não possuíam estes serviços
quando foram residir no loteamento; apenas Fátima, que chegou há onze anos
atrás, já deveria possuir pelo menos energia elétrica. Quanto aos residentes da
Estrada da Capoavinha, a energia elétrica era oferecida pela olaria, porém, quando
foi desativada, ficaram sem este serviço, por um tempo, até consegu irem
novamente junto à Prefeitura. Assim, todas essas pessoas que não possuíam
energia elétrica, usaram velas, lampião ou mesmo os que moravam mais próximos
à Estrada da Capoavinha emprestavam energia daí; faziam " gatos" (nesta estradH,

a energ ia chegou antes do que no loteamento). Todavia, essas formas de preencher
a falta de energia elétrica duraram 1nenos tempo do que as formas de se obter
água, visto a diferença de tempo entre as implantação desses dois serviços no
loteamento.
A água era obtida através de poços rasos (poucas pessoas possuíam), de
ca minhão pipa, das nascentes de água no Parque Náutico (ver nascentes I e 2, em
Figura 2). De acordo com Eugênia, era longe e pesado trazer água da nascente (2)
para casa e tinha muito mato, o que dificultava seu acesso, enquanto que Luíza
disse que usava a água desta nascente para todas as necessidade e conta que
existia fila para pegá-la. Ademais, Luíza chegou a usar, inclusive para beber, a
água do córrego que passa no fimdo de sua casa assim como José, que também
utilizava, do mesmo modo a água do córrego (também passa atrás de sua casa),
além das águas da nascentes. Esse morador reside no loteamento há trinta e um
anos e informa que a água da nascente (I) começou a piorar há um pouco menos
de vinte anos, associando sua degradação às construções no Parque Náutico. Aí,
está a explicação pela qual Luíza e Eugênia (que vieram residir há dezesseis anos
e quinze anos respectivamente) justificaram não gostar de utilizar a água dessa

..

nascente e preferiam se deslocar até a outra nascente (2), onde era mais distante;
porém a qualidade da água era melhor. Contudo, isso não significa que outros
moradores não utilizavam a água da nascente I, após abertura do loteamento;
muito' a usaram até o seu aterramento.Rosa Maria explica:
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"fiquei oito anos nessa vida de buscar água nas minas".
Na verdade, ela buscava água na nascente 1 bem como da nascente 2 e
lamentava que era uma época difícil, visto que mora na parte alta do Parque
Náutico,
"tinha que subir o morro carregando água, mas há sete anos atrás a
SABESP fez um poço artesiano nesta rua, colocou a água encanada e começou a
distribuir".
Já Leandro, informa que, na parte baixa do loteamento, a água encanada
vem de outra rede que não esta descrita por Rosa Maria. Na realidade, de acordo
com informações da Prefeitura, o Parque Náutico é atendido, parte do dia, por um
poço artesiano (existente próximo à escola) e rede interligada às redes Zona Baixa
da Sede do Município; ambos sistemas abastecem um reservatório de 50 m3 , onde

é feito o tratamento da água do poço. Desse reservatório, se tàz o abastecimento
da parte baixa do loteamento e se recalca para um reservatório apoiado de 100m3 ,
instalado em uma cota mais elevada que atende a parte alta do loteamento como
também o Jardim Brilha (ver Foto I0).

,.

Foto I0: Reservatório da SABESP (na Rua Verão) que abastece os loteamentos
Parque Náutico e Jardim Brilha.
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Desse modo, percebe-se que Rosa Maria está equivocada quanto ao poço
artesiano da SABESP no local onde há o reservatório da parte alta (o poço se
localiza na parte baixa) e Leandro também está equivocado quando diz serem de
redes diferentes a distribuição de água nas duas partes do loteamento.
O sistema de esgoto existe há menos de um ano e ainda somente na parte
baixa do Parque Náutico, então, até pouco tempo atrás, ninguém possuía co leta de
esgoto. Mesmo assim, há informações de que nem todos os moradores desta parte
do loteamento possuem a coleta de esgoto.
No que consta à pavimentação, existe há dois anos em apenas uma parte da
Rua Primavera (ver na F igura 2), enquanto que a pavimentação da Estrada da
Capoavinha existe há sete anos. Manoel que reside na parte asfaltada reclama:
"antes era só lama e poeira".
A coleta de lixo iniciou-se após a pavimentação da estrada, há mais ou
menos se1s anos.

6.1.2.7) As condições fiuanceiras pelo pagamcuto dos serviços
existentes e a opinião sobre a qualidade dos mesmos
No geral, todos acham que ficou caro no orçamento mensal ter que pagar
por esses serviços, mas preferem pagar do que não ter:
" ficou carinho, porque a gente que é pobre é difícil pagar, mas prefiro
pagar para ler" (Eugênia);
"era muito ruim dormir com vela e não ter água para tomar, às vezes
passava sede à noite" (Lu íza);

"é difícil, pago R$80,00 de luz e R$30,00 de água, estou desempregada e

..
'•

só meu marido trabalha para sustentar sete pessoas" (Rosa Maria) .
A maioria das pessoas responde que está bom esses serviços, porque
melhorou. Luíza, por exemplo, acha que não falta nada no bairro, E ugênia
também diz: "agora está tudo bom, só falta dinhe iro para arrumar a casa", já
Kátia, acha que poderia melhorar co locando asfalto. A pavimentação fo i o mais
citada dentre as coisas que estão faltando no loteamento,
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" forma buracos quando chove" (Fátima).
(•

Outras coisas mencionadas são : a falta de coleta de esgoto; transporte
coletivo na parte alta do loteamento; limpar os matos; policiamento, Luziada
explica que, antigamente, o local era mais sossegado, aumentaram os roubos e a
policia só passa uma vez por semana; canalização do rio, Leandro e Luíza acham
mais prático "tampar" o rio que já virou um esgoto. Convém destacar que nenhum
morador reclamou da falta de água.

6.1.3) Percepção Ambiental dos Moradores do Parque Náutico da
Cantareira

6.1.3.1) Percepção referente ao cól'l'ego e o uso de suas água s
Todas as pessoas possuem imagens negativas elo córrego e os moradores
mais antigos relembram como este se caracterizava:
"acho que não é água muito limpa" (Eugênia);
"passar tubulação para ligar o esgoto" (José);
"antes era limpa, não tinha nenhuma casa e não vinha esgoto, agora
colocaria uma cano para não vir cheiro" (Luíza),
essa não foi a única pessoa a sugerir resolver o problema da poluição do
córrego canalizando-o, ainda mais que reside ao lado do mesmo e odor é inerente
ao quintal de sua casa;
"não tem imagem, porque agora não se vê o rio" (Manoel),
este morador fala isto, porque não vê mais o córrego em fi·ente à sua casa
(na Rua Pimavera), pois uma parte dele foi canalizado e em seu lugar, há a
passagem ela Estrada ela Capoavin.ha para o Parque Náutico, um campo de futebol

..

e uma "pracinha" feita por ele mesmo (ver Foto 11),
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Foto li: Parte canalizada do córrego ltaim, onde serve de passagem para o
loteamento, também há campo de Futebol e uma pracinha para lazer.

"antes era bom, tinha muita água, tinha água limpa, formava um laguinho
e nadava", "a água da fossa vai tudo para o rio",
na realidade, este entrevistado quer dizer que o esgoto vat para o no,
porque não tem noção que a fossa negra das residências contaminam o lençol
fi·eático;
"antes tomava banho, dava para andar, há mais ou menos uns quinze anos
atrás, formava um lago, que devia ter uns três metros de largura e um metro e
meio de profimdidade, mas aterraram, desceu muita terra com as construções, aí
acabou com o rio, agora é córrego" (Leandro),
outra pessoa que associa córrego à esgoto.
Por essas declarações constata-se que a diminuição no volume das águas
se deve ao assoreamento elo córrego assim como de seus afluentes que o
alimentavam, causado pela ocupação desordenada daquela região, que inclui não
apenas os loteamentos investigados.
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Uma nunona acredita que essa água do córrego faz parte do meio
ambiente e uma disse não saber. As outras afirmam que não faz parte:
"é um córrego, não faz parte" (Kátia),
esta entrevistada também pensa que córrego significa água suja, esgoto;
" não faz, porque cheira mal" (Luíza),
esta pessoa associa que o odor e, conseqüentemente, a poluição não fazem
parte do meio ambiente;
"antigamente sim, era bom, agora não, só tem lixo" (Rosa Maria),
esta moradora acha que antes fazia parte, era limpa a água, agora como
tem lixo acredita que não faz mais parte.
Somente um indivíduo respondeu utilizar o córrego para esgoto, o restante
não percebe que o seu esgoto chega no córrego, apenas associam o seu uso ao
lazer ou ao consumo próprio. Para tanto, respondem não utilizar nos dias atuais,
mas sim antigamente:
"antes sim, agora já ftzcram as tubulações para o esgoto aqui, mas muitos
não fizeram a caixa para a coleta e continuam jogando esgoto no rio" (Manoel),
o interessante desta explicação é que as tubulações para coleta de esgoto
já foram colocadas na parte baixa do Parque Náutico, mas segundo esse
entrevistado, muitas pessoas ainda continuam lançando seus esgotos no córrego;
"antes sim, para cuidar do gado e para nadar" (Leandro),
como o loteamento era urna chácam e possuía criação de gado, então esse
morador nos informou que a água desse córrego já serviu para dessedentação de
amma1s;
"não uso essa água para beber" (Eugênia),
esta moradora apenas relaciona o uso da água do córrego para a
dessedentação, justamente ela que mora ao lado do mesmo, onde o esgoto de sua
casa e lançado mais diretamente no córrego;
"antes usava para lavar roupa, usava para beber" (Luíza),
essa entrevistada, que reside ao lado do córrego, lembra que, logo quando
veio residir no loteamento, pegava água para beber no quintal de sua casa;
"já usei muito para beber, antes tinha uma mina perto da escola com
bastante água, tinha um lugar legal para lavar roupa, era um lugar bonitinho e
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nadavam lá" ( ... ) "antes tinham poucas pessoas, agora jogam lixo, antes tin11a mais
mato, mais árvores, era meU1or a natureza, agora desmaiaram" (Rosa Maria),
A maioria dos moradores não sabem a origem e o destino do córrego, ao
passo que outros mencionam:
"vem da serra, do Jardin1 Neri e vai para a SABESP, fazem o tratamento e
vai para a represa"(Manoel);
"da Capoavinha e desemboca na represa, mas tem estação de tratamento
de água da cidade aqui perto, só não sei se está fi.mcionando" (Leandro);
" vem de lá de cima, mas lá limpam o esgoto e vai para a represa"
(Eugênia);
"vem de cima, da Chácara Pica-Pau e sai na represa" (José).
No geral, os entrevistados possuem noção de que o rio nasce na
Capoavinha, na serra, mais precisamente a nascente do córrego se localiza,
aproximadamente, a 500 m do Jardim BriU1a, seguindo na Estrada da Capoavinha
(ver Figura 2). Porém, todos disseram desaguar na represa, ao invés ele se
encontrar com o córrego Votorantim, na propriedade da SABESP (ver Foto 12) e
desaguarem no rio Juqueri, próximo à ponte da Rodovia Fernão Dias (ver foto

13).
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Foto 12: Córrego ltaim se tme ao córrego Votorantim, dentro da propriedade da
SABESP (isto não é perceptível no local, pois o córrego está muito assoreado).

Foto 13: Córregos Itaim e Votorantim, fora da propriedade da SABESP, correm em
direção ao rio Juqueri, bem como os efluentes da estação de tratamento, lançados ai.
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Percebe-se que alguns indivíduos tem conhecimento que o córrego corre
em direção à SABESP, mas julgam que é realizado o tratamento de suas águas.
Na verdade, o tratamento de esgoto da cidade de Mairiporã é feito na SABESP
(que situa-se próxima à área de estudo), todavia, não há tratamento de água do
córrego ltaim, mesmo passando dentro da propriedade ela mesma.

6.1.3.2) Percepção da paisagem natural e da paisagem construída

De maneira geral, observou-se que os entrevistados possuem um elo
afetivo maior com a natureza elo que com as construções.
Somente urna moradora prefere a paisagem construída do que a natural:
"a paisagem está ficando bonita em comparação de antigamente, antes só
tinha mato e muita cobra" ( .. .) "gosto das árvores, mas tinha muito mato" ( ... )
"prefiro as construções do que o mato, são mais bonitas" (Luíza),
como a vegetação do Parque Náutico caracterizava-se pela pastagem, essa
moradora prefere ver as construções (no seu julgamento as construções são
bonitas) do que o mato e viver sem o perigo de cobras.
José diz ser regular as duas paisagens, justificando que antigamente era
melhor, pois estão acabando com a natureza. Já outra pessoa, não gosta de
nenhuma das duas.
Alguns moradores disseram gostar de tudo, Eugênia, por exemplo, diz:
"acho tudo bom por enquanto, antes tinha mais mato, mas não gostava,
ficava feio, achava esquisito, agora, acho mais bonito e tem menos perigo de
cobra"(...) "as construções também estão um pouco mais bonitinhas que antes",
este caso é o mesmo de o de Luíza.
Outras pessoas gostam mais da paisagem natural do que a construída:
"a paisagem natural é muito agradável, mas a construída poderia ser
melhor" (Kátia);
"mato gosto, acho legal, só falta canalizar o rio"( ... ) "a construída não tem
o que falar, faltam terminar as casas" ( ...) "o bairro tem que ter uma entrada
bonita, aí as pessoas se conscientizam que tem que ter uma fachada bonita nas
casas e também ter área de lazer" (Leandro),
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este entrevistado pensa que os moradores não finalizam a construção de
suas casas ou as constróem com material de baixa qualidade e sem beleza estética
por fa lta de consciência e não por questões fmanceiras, acredita que me lhorando a
entrada do bairro, automaticamente, as pessoas vão melhorar suas casas;
"da natureza gosto, muito bom" ( ... ) "a construída não é muito bonita, a
maioria das pessoas não tem condições de fc1zer uma construção boa, as pessoas
fogem do aluguel em São Paulo, qualquer cômodo serve" (Rosa Maria),
esta pessoa explica bem o que acontece no loteamento.

6.1.3.3) Percepção dos problemas ambientais existentes
Os problemas ambientais do lugar não são adequadamente identificados
pelos moradores, sendo poucos os que conseguem identificá- los. Ao fazê-lo,
mencionam: do esgoto que é lançado no córrego (ver Foto 14), poluindo-o e
atribuindo a culpa ao descaso da SABESP; do lixo jogado no rio; do
desmatamento; e das nascentes que não ex istem mais. No geral, as pessoas não
sabem o que fariam para melhorar, somente uma pessoa sugeriu área de lazer.

.,

Foto 14: Córrego ltaim (já bastante assoreado) c recebendo lançamento de esgoto
doméstico.
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6.1.3.4) Percepção acerca da ilegalidade em que se encontram
Somente três pessoas, mesmo que na dúvida, afirmaram saber o que são
mananciais. Uma dessas diz não vê-los pelos arredores do loteamento, ao passo
que outra explica:
"já veio um cara do meio ambiente e falou que aqui era manancial e que
não podia fazer mais construções" (José).
Desses três moradores, apenas um já ouviu falar sobre a Lei de Proteção
aos Mananciais, confirmando que, às vezes, ouve falar na televisão; contudo,
nenhum desses sabe que o loteamento está inserido em uma área protegida. Sendo
assiln, desconfia-se se, realmente, eles sabem o que são mananciais ou apenas
ficaram

constrangidos de

dizer que

não

sabiam.

Quatro

entrevistados

compreendem, pelo menos o que são nascentes de água; no entanto, nenhum
desses ouviu a respeito da Lei e um hesita ao responder ler conhecimento que o
loteamento se encontra em uma área de mananciais; portanto, acredita-se que não
saiba sobre isso (não sabe o que são mananciais e nunca ouviu sobre a Lei). Por
ftm, duas pessoas, admitiram não saber o que são mananciais e nem mesmo
nascentes de água e, por conseqüência, a respeito da Lei e da localização do
loteamento em uma área protegida não possuem conhecimento.

6.1.3.5) Percepção

da

priorização

de interesses e a possível

compatibilização: moradia e preservação da natureza
A maior parte dos entrevistados diz que o interesse priorizado deve ser o
de preservação da natureza, mas respondem que os interesses de preservação e
moradia podem ser compatíveis:
"preservação da natureza é muito importante, mas moradia é bom ler"
\•

.,

(Manoel); "o certo é a preservação, mas as pessoas não se importam com ela"(... )
"não se pode construir uma casa e derrubar tudo" (Leandro);
"pode ser compatível, desde que preservem mesmo" (José).
Alguns moradores disseram que a moradia deve ser o interesse priorizado,
mas enquanto um acredita não poder ser compatível os interesses, justificando que
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se construir prejudica a natureza, o outro acredita na possibilidade de
compatibilização entre os dois interesses; porém, ainda hesita na sua resposta
complementando que muitas pessoas não tem onde morar e fi.tg ir elo aluguel
facilitou a sua vida. Uma pessoa não soube responder, achou muito difícil decidir
esta questão, mas, depois, disse que vê possibilidade na compatibilização entre os
dois interesses.
Na realidade, os dois interesses são in1portantes, todos têm necessidade de
moradia, mas não preservar a área, conseqüentemente, será refletido no bem-estar
desses moradores. O ideal é que as respostas fossem, inicialmente, de
compatibilização, mas as pessoas dizem preservação ou moradia primeira mente,
não percebendo que as

suas necessidades não são sintetizadas apenas em

preservar e não ter moradia ou vice-versa.

6.1.3.6)

Percepção

acerca

da

expansão

do

loteamento

e as

conseqüências para o ambiente natural
A maioria dos moradores acredita que o loteamento vat crescer mats e
alguns justificam:
"de uns três anos para cá, começou a aumentar o loteamento" (Luíza);
"de uns oito anos para cá vem crescendo" (Manoel);
"depende da Prefeitura, se asfaltar a parte de cima do loteamento, vat
valorizar e, aí, vêm pessoas de maior poder aquisitivo" (Leandro);
"vai, ainda estão vendendo muitos lotes, de dez anos para cá cresceu muito
o loteamento" (José).
Poucas pessoas acreditam que o loteamento não vai crescer mais, sendo
que uma dessas explica já ter crescido bastante nesses últimos dois anos e não ter
mais como ser expandido.
Quanto ao destino da natureza, se continuar crescendo o loteamento, a
maioria explícita que vai acabar com natureza, com as árvores, vai aume ntar o
desmatamento, merecendo destaques algumas fi·ases:
"perigoso para a natureza, o mundo acaba" (Eugênia),
esta moradora já possui uma opinião mais catastrófica;
"destruição total da natureza" (Luziada);

94

"é arriscado, vão tirando tudo para construir, tacam fogo" (José);
"está acabando, já têm muitas invasões que estão acabando com as
árvores" (Rosa Maria),
percebe-se que há um preconceito contra as invasões, essa pessoa atribui o
desmatamento, o comprometimento da vegetação na região, somente às invasões e
não se incluindo nessa prática também (ver Foto 15).

Foto 15: Invasões no Loteamento Jardim Brilha.

A maioria dos moradores têm a visão de que realmente o loteamento vai
continuar crescendo, o que é um fato provável e percebem que a vegetação vai se
degradando à medida que o mesmo se expande.
, l'

6.1.3.7) Atribuição à responsabilidade pela preservação do local

Três pessoas indicam a prefeitura como responsável pela proteção do local
e duas indicam os moradores, mas o restante não soube responder.
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6.1.3.8) Sugestões para a presct-vação do local
Ninguém soube o que sugerir.
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6.2) Loteamento Jardim Bdlba

6.2.1) Informações da Imprensa Local sob•·e o Loteamento Jardim
Brilha (Jornal "A Folha")
Nicolau Antônio Brilha adquiriu 65.960 m2 de terras de Lufiásio
Rodrigues Barbosa e sua muU1er, Benedita Antônia de Jesus, em 1/611916, através
do antigo Tabelionato de Mairiporã,. Em 1946, através de Partilha na 5ª Vara de
Família em São Paulo, Antônio Brilha e Filomena Brilha herdaram essas terras.
Ficou morando no local com autorização de Antônio e Filomena, por vinte anos,
Aparecido Leopoldino Mariano.
Em 1978, nas terras do Jardim Brilha, foi aberta a Matrícula do Imóvel
mediante o Processo de Usucapião do sr. João Sebastião Magalhães (processo
aberto em 1972), onde nenhum dos Brilha contestaram a ação, transitada em
julgado e não há mais recursos.
Em 10/04/1992 Antônio e Filomena Brilha venderam 16.490m2 de terras
para Aparecido L. Mariano. Nessa mesma data, foi dividida a área em quatro
proprietários (ver planta do loteamento em Anexo 3), ficando 16.332

nl para cada

um dos interessados (Antônio BriU1a, Filomena Brilha, Aparecido L. Mariano e
Ademar Walter Coimbra).
Em 1994, na posse de sua terras, o sr. Aparecido, orientado pelo escritório
do advogado do suplente de vereador, Ademar W. Coimbra, mandou fazer um
mapa e iniciou a venda de lotes, mesmo sabendo que se tratava de um loteamento
clandestino coberto por Mata Atlântica e inserido em áreas de mananciais; isso
com a conivência da Prefeitura (na época, o prefeito era Sarkis Tellian e o
secretário de obras era Jorge Arruk). O governo Sarkis tez "vistas grossas" para os
loteamentos clandestinos, pois o intuito era tributar e arrecadar impostos, já os
moradores foram engm1ados por "espertalhões, com a conivência da prefeitura".
Nessa época, o sr. João Magalhães e sucessores, entraram na justiça local
com um processo de reintegração de posse da área, onde havia mais ou menos três
casas e o restante era área coberta por vegetação nativa. No entanto, o sr.
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Aparecido contestou a ação, orientado pelo advogado Waller Coimbra, e
continuou a vender os lotes; além disso, sucessores de Antônio Brilha,
aprove itando a planta do sr. Aparecido, também venderam dez lotes. O
interessante dessa contestação é que esta possui os mesmo tipos de letras de
máquina do contrato de aquisição das terras de Aparecido Leopoldino, em 1992 ;
dando a entender que a contestação da ação (em 1994) e o contrato de compra (em
1992) foram redigidos na mesma data .
O comentário entre os moradores é que o escritório elo suplente ele
vereador, Adernar Coimbra, foi o loca l que orientou o sr. Aparecido a vender os
lotes. A Prefeihna autorizou-os a construírem suas casa, não embargando
nenhuma obra na época, pelo contrário, ainda deu um documento autorizando a
ocupação para a possibilidade de fornecimento de energia elétrica; o secretário de
obras Arruk assinou a autorização da ocupação (ele era subordinado ao ex-prefeito
Sarkis Tellian).
'·

A prova que os moradores são compradores "de boa fé" e não invasores e
que o sr. Aparecido sabia que as vendas eram ilegais está no contrato particular de
compra e venda do terreno: consta neste contrato que não há nenhuma validade
em cartório, é válido apenas como acordo de cavalhei ros, entretanto, o promitente
se compromete a regularizá-lo, assim que toda sua área for regularizada.

6.2.2) Loteamento Jardim Blilha: caracterização sócio-ambiental pela
memória social dos moradores e peJas informações junto à Prefeitura
Há um processo na justiça em torno do direito de posse sobre a área do
Jardim BriU1a. Alguns moradores dizem que essas terras, antes de pertencerem à
Antônio BriU1a, eram de escravos (quando foram libertados, seus donos doaram as
terras), inclusive a atual rua Existente era denominada estrada da Servidão.
Consta que a família Brilha adquiriu essas terras, mas, como nunca deram
importância as mesmas, a família Maga lhães, através do processo de usucapião,
tornou-se proprietária. É impot1ante enfatizar que a família Magalhães possuía um
sítio na região (ver Figura 2) e, através de usucapião adquiriu muitas terras aí,
não apenas onde é, hoje, o loteamento Jardim BriU1a; as terras do esquerdo do
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córrego são dos MagaU1ães, enquanto que as do lado direito (Parque Náutico)
pertenciam a Adaury Ferreira.
Quanto ao sr. Aparecido Leopoldino, o principal loteador (nunca foi
encontrado para dar entrevista), há divergências sobre os fatos ocorridos: o seu
genro (o entrevistado Vicente) afirma que ele mora há vinte e cinco anos no local
e como trabalhava para a família Brilha, recebeu algumas terras corno
indenização. O detalhe é que há vinte e cinco anos atrás, as terras do Jardim Brilha
já pertenciam à família Magalhães, portanto, o sr. Aparecido não pode ler
trabalhado para os Brilha, mas sim para os Magalhães e, muito menos, ter
recebido esta indenização. Além disso, no processo em questão, consta que o ser.
Aparecido comprou mais de 16 mil m2 de terras, mas todos os moradores,
inclusive seu genro afirmaram ter ocorrido a doação de terras por parte dos Brilha.
O pai ela sra. Maria do Rosário (uma elas entrevistadas) veio traball1ar para
os Magall1ães, há trinta e três anos, e recebeu um terreno para morar, que se
encontra ao lado do Jardim BriU1a. Essa senhora afirma que essas terras são dos
Magalhães e conta que o sr. Aparecido mora há menos de vinte anos no local e
que não gostava de fazer nada (era "um boa vida"); vendeu os lotes para conseguir
dinheiro. Apesar de Maria Rosário não residu· exatamente no loteamento Jardim
Brilh, mas ao lado (ver Figura 2), sua entrevista era de grande valia para o
trabalho, posto que é umas das primeiras moradoras da região, por isso, achou-se
pertinente entrevistá-la (sua entrevistada foi incluída juntamente com as outras do
Jardim Brilha).
A sra. Luíza (entrevistada do Parque Náutico) também diz que sempre
soube que as terras do Jardim Brill1a são dos Magalhães, aliás explica que as
terras do lado esquerdo do córrego são deles, porque se não fossem os donos
verdadeiros, os invasores dos terrenos em frente a sua casa (terreno da antiga
olaria e que também pertencia aos MagaU1ães), por exemplo, não teriam sido
expulsos por eles.
Em 1992, as terras que correspondentes ao Jardim BriU1a foram divididas
em quatro partes iguais para os respectivos proprietários: Antônio BriU1a,
Philomena Brilha Peixota, Ademar Walter Coimbra e Aparecido Leopoldino
Mariano. Esse último proprietário residia em uma casa muito velha, mas, a partu·
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de 1992, já iniciou a venda de lotes na sua área e, coincidentemente, começou a
construção de uma outra casa (o sr. Vicente conta que há mais ou menos doze
anos atrás, seu sogro começou construir uma nova casa). Em 1994, como consta
no Jornal "A Folha"; os MagaU1ães entraram com um processo de reintegração de
posse, mas o sr. Aparecido continuou a vender os terrenos, contestou a ação e
apresentou seu contrato de compra das terras (ambos redigidos no mesmo dia). Os
moradores acreditam na inocência do sr. Aparecido, saüentando que não sabia que
os terrenos eram clandestinos, uma vez que foi orientado pelo advogado Walter
Coi mbra a vender o lotes. Por outro lado, se o sr. Aparecido não soubesse da
ilegalidade dos lotes, não haveria, no contrato de compra e venda o termo
"contrato de cavaiJ1eiros, sem nenhuma validade em cartório" e nem mesmo
haveria a menção de que o terreno seria regularizado, assim que toda área também
fosse legalizada. Segundo o entrevistado Elias, o sr. Aparecido, poderia ter
conseguido mais dinheiro com a venda dos lotes, só não conseguiu mais, porque
alguns terrenos ele doou para parentes, enquanto que outros aceitava qualquer
coisa em troca por eles, como, por exemplo, carro e cestas básicas (todos os meses
durante um determjnado tempo) . Então, se, realmente, a venda não fosse ilegal,
esse loteador não aceitaria perder dinheiro e vender suas terras por qualquer preço.
Ressalta-se que suas área foi totalmente parcelada e quase todos os lotes já foram
vendidos (ver Figura 3); há informações de que, até hoje, ele ainda continua
vendendo lotes. Com relação à área de Antônio Brilha, há dez lotes vendidos,
enquanto que as terras de Walter Coimbra e Plulomena BriU1a encontram-se
invadidas.
É necessário destacar que a venda de lotes foi feita com a conivência do
Governo Local anterior; nada foi feito para embargar as obras, ao contrário,
forneceu energia elétrica e água encanada. Quanto a gestão atual, os moradores
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perceberam que foram enganados em época de eleição, porque alguns políticos,
como vereadores e mesmo o próprio prefeito, prometeram resolver a s ituação do
loteamento, inclusive iniciar o envio de impostos, mas até, hoje, nada foi feito a
esse respeito e nunca mais apareceram no local.
O sr. Vicente defende o sogro, justificando que os MagaU1ães são muito
espertos, são pessoas com estudo e adquirem terras através de usucapião (diz que
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quase o bairro inteiro da Capoavinha é deles), enquanto que o seu sogro é
analfabeto, recebeu umas terras como indenização e foi informado pelo advogado
Coimbra que poderia vender os terrenos. Um fato importante foi o relato do sr.
Elias, mencionando que o sr. Aparecido foi procurar os Brilha, há alguns anos
atrás, para exigir terras como indenização. O interessante nesse caso é a demora
pela manifestação do sr. Aparecido no que tru1ge a exigência de sua indenização,
além de ser estranho o fato de Walter Coimbra ser proprietário também de uma
parte das terras. Ademais, há informações de que o sr. Aparecido trabalhava para
os Magalhães, o que torna mais duvidosa essa indenização por parte dos Brilha.
Talvez, o sr. Aparecido, percebendo o crescimento populacional na região e,
conseqüentemente, o aumento pela procura de moradia, encontrou um meio de
ganhar dinheiro desonestamente, mas com a ajuda dos antigos proprietários e de
um advogado.
Cabe esclarecer que, de fato, os MagaU1ães são os proprietários das terras
do Jardim BriU1a, pois o único documento legal existente pertence a eles,
entretanto, no levantamento planimétrico (conforme o relatório de vistoria ela
Seção ele Obras e Serviços ela Prefeitura Municipal de Mairiporã) foi verificado
que o sr. Nicolau Antônio Brilha e a sra. Fl01·inda Maria Alves, antigamente, eram
proprietários do local.
A sra. Maria do Rosário e a sra. Maria José (outra entrevistada) acreditam
que a família Magalhães irá ganhar o processo. Se isso acontecer, os moradores
serão os mais prejudicados, porque são engru1ados por pessoas que apenas
objetivam o lucro e os seus interesses próprios; investem suas poucas economias
na compra do terreno e na construção da casa e ficam sob ameaça de perder tudo o
que conquistaram. Alguns mostraram revolta face a situação instável do
loteamento, como, por exemplo, o sr Vicente, pois disse que se for mesmo
expulso vai chamar a Rede Globo, enquanto que Cleonice (outra entrevistada) diz
ir para Brasília protestar. Quando existia a Associação de Moradores do Bairro, os
(•

indivíduos se sentiam mais seguros, possuíam maiores informações sobre o
processo etc, mas a associação não pôde mais funcionar, não possuía endereço e
não podia ser registrada; o loteamento, por exemplo, possui nome há apenas dois
anos.
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No que se refere às conseqüências para o meio ambiente causadas pela
ocupação ilegal, convém explicitar que a vegetação predominante na área, onde se
encontra o loteamento Jardim Brilha, era a Mata Atlântica; porém, com a abertura
do loteamento, uma parte dela foi desmatada (ver Foto Aérea de 1993). As
mudanças ocorridas no local, no que consta à ocupação, são nítidas (ver Fotos
Aéreas e Imagem de Satélite a seguir). Comparando as fotos aéreas, pode-se
confirmar a intensificação da ocupação no local em apenas seis anos assim como
o aumento de solo exposto ao diferenciá-las com a Imagem. Quanto à incidência
de invasões, é necessário fazer a comparação entre a Imagem e a Foto 16; em
200 I , ainda não era possível verificá-las, mas pode-se observá-las pela foto atual
(conforme os moradores elas começaram a aparecer acerca de um ano) .

..

Loteamento Jardim Brilha

Foto Aérea: 1993

Foto Aérea: 1999

Imagem de Satélite: 2001

102

103

Foto 16: Vista da parte de cima da Rua Existente e das in vasões (acima).

Concernente aos invasores, os moradores do loteamento os discriminam ,
não possuem contato com estes; dizem que são bandidos advindos ele São Paulo.
A esposa do sr. Elias, por exemplo, não fala que mora no Jardim BriU1a, porque a
associam como invasora. Seguindo os conselhos elos próprios moradores achou-se
prudente não realizar entrevistas com invasores.
As moradoras Maria do Rosário e Zenilcla (uma moradora antiga que não
chegou a ser entrevistada) contam que, há mais ou menos vinte anos, quando
iniciaram as construções do Parque Náutico, o córrego Itaim e a nascente de água
(2) já começaram a apresentar sinais de degradação, mas que foram agravados,
nos últimos anos, com o crescimento ela população na região. Quando Maria José
(uma entrevistada que invadiu o terreno e vive num barraco) veio residir no
loteamento, há nove anos, aftrma que o córrego já estava poluído (não era
possível usá- lo), mas a nascente ainda era utilizada por muitos moradores da
região até serem contemplados pela água encanada (no Parque Náutico a água
chegou a sete anos e no Jardim Bilha há cinco). Após esse fato, Celina (uma das
entrevistadas) relata que as pessoas passaram a jogar lixo, no córrego, com mais
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fi·eqüência.

,.

Talve~

isso tenha se dado em decorrência da perda de valor da água do

córrego pela chegada da água encanada assim como da nascente, onde as pessoas
deixaram de utilizá-la e não sabem informar exatamente quando se deu o seu
desaparecimento; Zenilda acha que o total assoreamento da nascente lenha
ocorrido entre dois anos e meio a três anos.
Antes de iniciar a apresentação dos resultados elos aspectos sócioeconônúcos e percepção ambiental, é relevante mostrar a figura elo loteamento
(Figura 3) bem como o pertil elos entrevistados do loteamento Jardim Brill1a
(Quadro 2) para meU10r identificação dos moradores e dos locais citados.
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Figura 3. Loteamento Jardim Brilha

t Invasão

Casa de D. Ma ria
do Rosario

A
___o

Área vendida por Antônio Brilha e sucessores
Área vendida por Aparecido Lcopoldino
l::==:l Córrego Itaim sem canalização

Córrego ltaim canalizado
Fonte: Jornal "A Folha", 1\!airipori, Tem Preta, outubro de 1999

Elaborado por Wilfi·ied Klein e Patrícia S. Sanchcz

Quadro 2. Perfil dos Entrevistados do Loteamento Jardim Brilha
Entrevistados

Idade

Naturalidade

Localização do lote

Quantos anos mora
no loteamento

Maria Rosário

45

São Paulo (SP)

Estr. da Capoavinha (ao lado do Jd. Brilha)

33

V era

25

Mairiporã (SP)

Estr. da Capoavinha, próximo ao bar

1

Celina

44

Londrina (PR)

Estr. da Capoavinha, próximo ao bar

10

Elaine

16

São Paulo (SP)

Estr. da Capoavinha, no bar

5

Edna

30

São Paulo (SP)

Rua Existente (parte debaixo)

6

Maria

54

Cristina (MG)

Rua Existente (parte debaixo)

11

Cristina

21

Penedo (AL)

Rua Existente (parte debaixo)

11

Elias

35

Recife (PE)

Rua Existente (parte debaixo)

7

Vicente (genro do
sr. Aparecido)

50

Minas Gerais

Rua Existente (parte de cima)

8

Cleonice

45

Pernambuco

Rua Existente (parte de cima)

8

Elielda

32

Piaui

Rua Existente, na curva (parte de cima)

3

Osmário

51

Orizona (PR)

Rua Existente, depois da curva (parte de cima)

5

Maria José

42

Pernambuco

Rua Existente, ao lado da escada

9
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6.2.3) Aspectos Sócio-Econômicos do Jal'dim Brilha

6.2.3.1) Procedência c motivo da escolha do local
Uma parte dos entrevistados nasceu na Região Nordeste (Pernambuco,
Alagoas e Piauí), outros nasceram no Estado do Paraná e no Estado de Minas
Gera is. Na cidade de São Paulo, nasceram três pessoas e apenas uma em
Mairiporã. Com exceção de uma pessoa que veio direto do Piauí para Mai.riporã,
esses entrevistados se deslocaram de seus estados, primeiramente, para São Paulo
em busca de emprego e melhores condições de vida e, posteriormente, vieram
residir em Mairiporã (mesmo alguns continuando a traball1ar em São Paulo). Vale
salientar que até mesmo a entrevistada nascida em Mairiporã chegou a se deslocar
para São Paulo em busca ele emprego.
Grande parte das pessoas vieram paTa Mairiporã na década de 90, a lgun s
na década de 80 e apenas um na década de 70. Dessas pessoas, mais da metade,
morou, antes de vir para o loteamento Jnrdim Brilha, em outro bairro de Mairiporã
e o restante em São Paulo. Isso comprova a parte da literatura quando enfoca que
as pessoas vêm de outros estados para a cidade de São Paulo a procw-a de
emprego, mas que, entretanto, vêm se deslocando para outros mtmicípios da
região Metropolitana de São Paulo, principalmente desde a década de 80 e mais
intensamente na década de 90.
Aparecido Leopoldino (o principal loteador) recebeu uma parte das terras
desse loteamento em 1992 e, a partir daí, iniciou a venda de lotes, mas foi a partir
de 1996 que a maioria dos entrevistados se instalou lá.
O principal motivo, da escollta do loteamento Jardim Brilha como local de
instalação dos entrevistados, é decorrente do pagamento de aluguel no antigo
lugar que residiam, o que comprometia o orçamento mensal, ainda mais se estiver
aliado ao desemprego (como é o caso de alguns entrevistados). Além disso ,
mencionaram que preferiam ter sua casa própria. Outros motivos são devidos ao
fato de terem parentes residindo próximo ou mesmo nesse lotemento. Alguns
comentam do sossego do lugar, Celina justifica-se dizendo que viver em
Mairiporã é meU10r do que São Paulo, Elias, por exemplo, vivia próximo à
Rodovia Fernão Dias e o barulho o incomodava muito. Outros comentam do ar
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puro, uma moradora informou que o fiU1o tinha problema nos pulmões e, por isso,
veio residir nesse loteamento, onde justifica que há muito verde; ademais,
almejava ter sua própria casa. Outros motivos se referem às doações de terrenos;
um caso de doação é feita pela família Magalhães (há mais de 30 anos); outros
dois casos se referem às doações de Aparecido Leopoldino (principal loteador)
para parentes. Um outro motivo se dá pela localização, uma vez que esse
loteamento se encontra próximo ao centro, uma moradora, por exemplo , res idia
longe do centro, mas em um terreno com escritura; dessa forma, explica que só
ficou sabendo do processo, que cerca esse loteamento, após a compra do terreno e
lamenta que o problema do Jardim BriU1a é a falta de documentação lega l. Um
caso interessante é o ele Elielda, que queria fugir do aluguel e comprou um terreno
no Parque Náutico, mas não tinha condições de construir uma casa; por isso,
vendeu esse terreno (valia mais e tinha escritura) e, então, comprou um no Jardim
Brilha, que era mais barato e sem escritura. Aqui, cabe comentar que uma pessoa
tem um terreno seguro, no que tange à documentação, e vem para um instável,
mas aonde consegue construir, pelo menos, uma casa, mesmo que pequena, mas
que representa um teto para morar. Contudo, desconfia-se se, realmente, havia
escritura do outro terreno; talvez ela não soube explicar direito, porque quase
ninguém possui escritura no Parque Náutico, mas, aí, de qualquer modo, os
terrenos são mais caros e ter um destes neste loteamento é mais seguro elo que no
Jardim Brilha, que está em processo jurídico e os moradores sob ameaça de
despejo.

6.2.3.2) Aspectos relacionados aos tel'renos
Uma significativa parte dos entrevistados comprou o terreno já de outra
pessoa que não os loteadores Antônio BriU1a e Aparecido Leopoldino, mas cabe
esclarecer que todos os lotes foram vendidos há 250m2 • Isso 1nostra que alguns
vendem suas terras por medo da instabilidade quanto à regularização; nesse
enfoque, é interessante explicitar o comentário de Elias:
"a famíüa Maga!J1ães, há um tempo atrás, ganhou a causa na justiça e o
juiz iria dar um prazo para os moradores desocuparem o loteamento, algumas
pessoas ficaram com medo e começaram a vender terrenos e casas".
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Porém, alguns adquirem os lotes de 250nl, os dividem pela metade e
vendem uma das partes, porque necessitam de dinheiro, fi·ente à instabilidade
fmanceira. Elias, por exemp lo, vendeu metade de seu terreno e, agora, a casa está
para ser vendia (ver Foto 17), já Elielda, comprou metade do terreno do vizinho.
Isso mostra a proble mática da forma de ocupação dos loteamentos ilega is, os lotes
de 250

nl

que já são impróprios para a área, ainda sofi·em desdobro. Convém

destacar que a Prefeitura Municipal de Mairiporã colocou um aviso na Estrada da
Capoavinha, alertando os possíveis compradores (ver Foto 18).

Foto 17: Casas em terreno subdividido; casa para ser vendida a R$ 15.000, 00 reais
e a casa de Elias (sr. que está em fl·ente).
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Foto 18: Placa, na Estrada da Capoavinha, alertando possíveis compradors:
consultar a

Prefeitura antes de comprar qualquer imóvel.

Vale ressaltar que Aparecido Leopoldino doou alguns terrenos para
parentes, como é o caso de dois entrevistados e há um caso de invasão.
Nenhuma pessoa tem escritura do terreno; existem apenas contratos de
compra e venda sem validade perante a lei ou "contrato de gaveta" (como disse
seu Vicente), fornecidos por Antônio Brilha e Aparecido. Existe também um
"contrato de boca", correspondente ao terreno doado ao pai da Maria do Rosário
pela fanúlia Magalhães.
No Jardim BriU1a, somente o dono do bar é que paga lPTU referente a este
estabelecimento (ver Foto 19).
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Foto 19: Bar na Estrada da Capoavinha e início da Rua Existente.

Segundo alguns entrevistados, o antigo prefeito da cidade de Mairiporã
prometeu que iria enviar o IPTU, "mas isso nunca aconteceu", explicam. Um
vereador veio fazer promessas de regularização, em época de campanha política,
mas, após a eleição, nunca mais apareceu no loteamento; aliás o atual prefeito
também fez a proposta de resolver a situação da área, legalizando-a, mas "não é
bem assim", como ressalta El ias. Nesse contexto, pode-se dizer que os moradores
perceberam que os candidatos mentiram em época de campanha para ganhar
votos, enfatizando que a decisão do destino do loteamento cabe ao poder jurídico
e não aos candidatos.

6.2.3.3) Aspectos relacionados :'ts residências
Apenas uma pessoa pagou alguém para construir a casa e dois
entrevistados compraram o terreno com a casa pronta; porém vale destacar que
um desses comprou a casa com apenas um cômodo e banheiro fora, depois, aos
poucos, foi reformando-a através da autoconstrução. Nesse sentido, é possível
afirmar que a maioria das pessoas só conseguem obter uma moradia pelo processo
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de autoconstrução, posto que o restante dos entrevistados realizaram este processo
para a obtenção da casa própria (ver Foto 20).

Foto 20: Morador construindo sua casa no final de semana; processo autoconstrução.

A maioria das casas foi construída pela própria família e, muitas vezes, os
vizinhos ajudam pelo processo mutirão. Ressalta-se que uma pessoa obteve
auxílio financeiro, no valor de R$ 800, 00, de um convênio entre uma associação
(o morador não soube informar o nome) e a prefeitura.
As pessoas explicitam que precisam de, pelo menos, um teto para morar;
então, geralmente, começam construindo poucos cômodos, uma vez que não
possuem condições financeiras e o orçamento mensal está sempre comprometido.
No entanto, como estão sempre querendo aumentar a casa e melhorar seu
conforto, vão construindo aos poucos, realizando, primeiramente, as reformas
mais urgentes; por isso, demoram para construir, muitas vezes, levando vários
anos pata terminar a casa. Um exemplo disso sintetiza-se nas palavras de
Cleonice:
"já são 8 anos nessa vida e ainda com medo de construir mais".
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A questão elo medo se deve à instabilidade jurídica elo terreno, porque,
segundo essa moradora, cada vez que aumentam a casa, a Prefeitura cobra multa:
"todos recebem multa, mas ninguém paga, só quem é tonto e estamos sempre
reclamando na prefeitura".
Esse fato é verídico, a Prefeitura, realmente, cobra multas pela construção
das habitações. Maria, por exemplo, quando comprou a casa, só tinha um cômodo
e banheiro fora, posteriormente, construiu um banheiro dentro, que era mais
necessário e, agora, está construindo, lentamente, mais cômodos, pois como diz:
"o dinheiro nunca dá e sempre está faltando material para terminar a
construção".
Osmário explica que ficou chateado, porque colocou todas as economias
na construção da casa e não sabe o que vai acontecer ainda; não sabe se continua
investindo seu dinheiro em reformas na casa e tenta melhorá-la ou se deixa como
está; ademais, explica seu desconhecimento quanto ao processo referente ao
loteamento Jardim Brilha:
"quando comprei o terreno, já estava na justiça, mas não sabia e, depois,
quando fiquei sabendo, disseram que não iria ter problema, o loteamento iria ser
regularizado, inclusive a prefeitura iria começar a enviar o IPTU".
Elielda comenta:
"dá medo, você está no canto sossegada e de repente tem que sair",
essa senhora também informou que, conforme os advogados, a pessoa
pode conseguir o direito ao terreno mediante o pagamento de contas de água e
energia e.létrica por 3 anos: "os advogados pediram todas as contas".
Acredita-se que esse fator não é verdadeiro, a obtenção ao direito do
terreno não é tão simples assim, pois há um processo ele usucapião em questão e
registro legal das terras; os advogados apenas estão tentando todos os recursos a
fàvor dos moradores.
Diante do exposto, pode-se explicitar que os moradores ficam na indecisão
em melhorar suas condições de habitabilidade, perante à instabilidade jurídica do
terrenos.
Percebe-se que, muitas vezes, que nos terrenos de 250 m2 , existe uma
construção pequena, sobrando muito espaço, o que mostra a falta de condições
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dos moradores em construir uma casa maior; por isso, se necessitam de dinheiro e
não possuem meios de construir mais cômodos acabam vendendo uma parte do
terreno (como já foi citado anteriormente).
Apenas em uma residência o material é de tijolo, mas quase todos
conslróem a casa com um material mais barato (bloco) e, conseqlientemente, de
baixa qualidade, destacando que a maioria das habitações não possuem
acabamento externo. A casa de Maria José (que invadiu o teneno) é um barraco
de madeira (ver Foto 2 1), já Maria do Rosário, por exemplo, contou que quando
veio morar, há ma is de 30 anos, a casa era de "pau a pique"; agora, já me lhorou
muito (ver Foto 22).

Foto 2 1: Barraco de Maria José, cm terreno invadido (ao lado da escada).
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Foto 22 : Casa de Maria do Rosário (na Estrada da
Capoavinha); casa já está reformada

e

outras casas de

parentes, no mesmo terreno.

De treze entrevistados, seis possuem casa com cinco cômodos (incluindo o
banheiro), o que mostra que, de certa forma, possuem uma condição razoável de
habitabilidade, mesmo que os cômodos sejam pequenos; este fator se deve,
sobretudo, às pessoas mais antigas que já vêm construindo suas casas há muito
tempo. As casas com quatro cômodos já são um pouco mais desconfortáveis para
se viver, mas o pior são as de três cômodos e onde moram, geralmente, maior
número de pessoas (mais pessoas do que a casa comporta). Na verdade, em
algumas dessas casas, os três cômodos se referem a um banheiro e um cômodo
dividido em duas partes (por uma madeira), ficando uma parte para a cozinha e
outra para o quarto (como é o caso de Elias), o que demonstra um baixo padrão
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habitacional. Vale salientar que todas as pessoas possuem banheiro dentro, o que
já mostra um maior conforto habitacional.

6.2.3.4) Aspectos econômicos
As profissões desqualificadas também caracterizam o perfil ocupacional ela
população desse loteamento como, por exemplo, frentista, taxista , comerciante
(dono ele bar), funcionária ele escola (servente), pintor, garçom, vigia noturno,
costmeira, diarista, além ele duas donas ele casa e dois desempregados.
Algumas pessoas trabalham em São Paulo, mas a maioria em Mairiporã.
Normalmente, só uma pessoa ajuda nas despesas ela casa; quando a mulher
trabalha, o marido está desempregado e vice-versa. Porém, há dois casos, onde
ambos estão desempregados e vivem só de bicos (um sustenta c i11co pessoas e o
outro três) e um caso em que a mulher desempregada recebe uma ajuda mensal ele
R$ I 00,00 elo marido para sustentar quatro pessoas (é o caso de Maria José que
invadiu a casa). Destaca-se que são poucas as casas em que duas pessoas aj udam
nas despesas. Nesse sentido , a questão do desemprego é evidente entre as fam.ílias
desse loteamento. Maria, por exemplo, enfatiza que em Mairiporã não há
emprego, tendo que trabaU1ar em São Paulo, mas diz que compensa morar nesta
cidade.

6.2.3.5) Aspectos relacionados à infra-estwtura existente
Quanto à água encanada e à energ ia elétrica, ambas foram oferecidas pe la
Prefe itura; por isso, a maioria das pessoas possuem esses serviços em casa,
mesmo assim, duas pessoas ainda emprestam água do vizinho ("puxam" água do
vizinho através de canos) e também duas pessoas admitem fazer "gatos" para
obter energia elétrica. Conforme os moradores, o prefeito anterior foi quem
implantou esses serviços no loteamento; primeirq a energia (há mais ou menos 7
anos) e, posteriormente a água (há mais ou menos 5 anos). Isso mostra a
conivência da Prefeitma com a ilegalidade; os habitantes exigem infra-estrutura e
esta acaba cedendo. Como Vicente disse:
"a Prefeitura dá, depois quer tirar".
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No]ardim Brilha não há coleta de esgoto, então todos possuem fossa negra
para descarte de fezes e urina, enquanto que o restante do esgoto doméstico é
despejado na rua, a "céu aberto" como dizem muitos moradores (ver Foto 23).

Foto 23: Esgoto a "céu aberto" na Rua Existente.

Isso mostra a precarização nas formas de habitação e os conseqüentes
problemas causados ao ambiente (corno a poluição do lençol fi·eático e do
córrego) por esta precarização. Apenas uma pessoa comentou achar que esse
esgoto lançado na rua iria para o córrego, entretanto, quando fbi abordada sobre a
questão da utilização da água do córrego, a resposta foi negativa.
Há coleta de lixo três vezes por semana. No entanto, o caminhão de lixo
não passa até o final da rua Existente, visto que sua saída é uma escada (ver Foto
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24), então as pessoas que moram nessa parte da ma, tem que transportar o lixo
para um local, onde tenha coleta.

foto 24: final da Rua Existente: escada.

No Jardim Brilha, não há pavimentação na Rua Existente (somente na
estrada da Capoavinha) como também não existe drenagem das águas pluviais
(ver foto 25).
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Foto 25: Rua Existente, não há pavimentação e drenagem para as águas pluviais.
Loteamento Parque Náutico, ao fundo.

O Jardim BriU1a é contemplado com transporte coletivo, mas, como este
loteamento encontra-se próximo ao centro de Mairiporã, é muito difícil as pessoas
utilizarem este tipo de serviço; preferem andar á pé a ter que utilizar ônibus,
justificando não compensar sua utilização, porque seu primeiro destino centro.
No que concerne à educação, existe uma escola para crianças no Parque
Náutico, sendo assim, o restante tem que estudar no centro da cidade. Quanto ao
posto de saúde, também só há no centro; destaca-se que quando as pessoas estão
doentes, aí, sim, utilizam o transporte coletivo. Convém denotar que como esse
loteamento está locaüzado em um lugar de fácil acesso (próximo ao centro), esses
serviços não representam problemas relevantes à população.

6.2.3.6) Aspectos relacionados à infm-estrutura existente na época da
aquisição do lotes
A energia existe há mais ou menos sete anos, para tanto, as pessoas, que
vieram residir nesse loteamento antes de serem contempladas por este serviço,
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usavam "luz emprestada", como dizem alguns moradores. Na Estrada da
Capoavinha (via de acesso aos loteamentos em estudo) já existia energia, então a
traziam (através de "gatos") desta estrada para o Jardim Brilha.
No que tange à água, esse serviço existe há mais ou menos cinco anos,
portanto, os moradores mais antigos utilizavam a água da nascente (2) que existia
próxima ao loteamento:
"tinha fila para pegar água na nuna e ainda tínhamos que carregar baldes
pesados para casa" (Maria).
Essa mesma moradora co ntou que lavava roupas na nascente e enquanto
esperava secarem, cozinhava (levava até fogão), também disse que várias pessoas
faziam isso; se reuniam para cozinhar e almoçar, enquanto lavavam roupa. Ainda
comentou que sente saudade dessa época e, agora, lamenta a sihtação:
"é só esgoto".
Além disso, informou que quando secou essa nascente, começou a utilizar
água emprestada da Estrada da Capoavinl1a. Quanto ao fato do assoreamento da
nascente de água, merece destaque as palavras da sra. Maria do Rosário:
"cobriram de barro a mina, depois que aumentou o loteamento Parque
Náutico".
Então, após ter assoreado essa nascente, as pessoas começaram a utilizar
água emprestada de vizinhos que moravam na Estrada da Capoavinha ou de
caminhão pipa. É necessário mencionar que o assoreamento da nascente não
implicou apenas em danos ao ambiente, mas também em danos ao lazer dos
moradores.
A co leta de lixo começou a ser realizada há ma1s ou menos dois anos,
"antes queimava o lixo ou cavava buracos" (Cleonice), enquanto que o serviço
telefônico foi oferecido há um ano e meio.

6.2.3.7) As condições financeiras pelo pagamento dos serviços
existentes e a opinão sobre a qualidade dos mesmos
Para os moradores mais antigos que não possuíam infra-estrutura, quando
vieram morar no loteamento, agora, dizem estar caro esses serviços e dificil pagálos. Contudo, todos preferem pagar do que não ter esses serviços, mesmo
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comprometendo o seu orçamento. Alguns mencionaram que a conta de energia
elétrica é mais cara do que a conta de água e "pesa" muito no orçamento mensa l.
Cleonice disse que paga R$ 23,00 pela conta de água e acha um absurdo, pois
quase não a usa. Ademais, comentou que foi muito cara a taxa de ligação da
energia (um pouco mais de R$ J 00, 00, há sete anos atrás), já a vizinha, pagou, há
poucos meses, quase R$ 200,00.
No geral, as respostas sobre a qualidade dos serviços públicos existentes
no loteamento é de sat isfação, mas, na verdade, isso ocorre devido à implantação
destes serviços ou a melhora na oferta dos mesmos, o que, conseqüentemente,
influenciou na melhoria do cotidiano dos moradores. Na realidade, dizem que está
t11clo bom, mas quando são questionados sobre a falta de água, por exemplo,
reclamam que muitas vezes fà lta. Aqui, va le destacar a resposta de Maria José:
"a Prefeitura não faz nada, as vezes tàlta água muitos dias, pego da
vizinha, armazeno, mas quando fica velha, jogo nas plantas, pois não dá para
usar" .
Diante disso, fica evidente que água ainda falta, mas menos que antes. No
que consta à coleta de li xo, esta não é fe ita todos os dias, mas não enfocam como
problema~

então falam que está tudo bom, mesmo faltando água, mesmo não

tendo coleta de lixo todos os dias, porque o parâmetro de comparação desses
moradores se dá sobre a inexistência desses serviços ou de uma oferta inferior a
atual.
No que concerne às melhorias dos serviços púbicos, o que os entrevistados
mais mencionam foram a coleta de esgoto e o asfalto. Algumas pessoas como, por
exemplo, Elias reclamaram sobre o serviço de correio, pois entregam todas as
correspondências no bar existente no loteamento:
" tive que dar o endereço ele um parente para receber as correspondências,
depois tem que ir até lá buscar, pois, às vezes, as cartas somem no bar, tem
pessoas que roubam cartas".
Esse

mesmo

morador

informa

que

para

serem

entregues

as

correspondências nas residências é necessário ter um endereço certo, com número
ela casa (fator que inexiste no Jardim Brilha):
"a Prefeitura alega que somos invasores e não temos direitos".
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Elias também reclama do esgoto que é lançado na rua, formando buracos,
o que dificulta a entrada de motos e carros nas residênciais. Outros fatores
apontados a serem melhorados são: falta de bueiros, escola, arrumar a escada no
tim da rua.

6.2.4) Percepção Ambiental dos Moradores do .Jardim Brilha

6.2.4.1) Percepção referente ao córrego e o uso de suas água s
As primeiras imagens citadas pelas pessoas, sobre o córrego, são referentes
~~

tristeza, à decepção e à poluição:
((esse rio é fossa, não presta" (Celina);
"não é rio, é córrego, é poluído, sujo, as pessoas jogam lixo" (Vera),
esta pessoa associa córrego a esgoto;
"hoje em dia é uma tristeza, antes deitava ia se refrescar, mas já começou a

assorear quando abriu o Parque Náutico (Maria Rosário);
"poluição, antes tinha mais água, começou a piorar ele uns dez anos para
cá" (Vicente);
"dá saudade, era bonito e gostoso, a erosão destruiu lá" ( ...) "era limpo ,
útil, cria nças brincavam, a chuva est ragou, tampou a mina" ( ...) ((quando chove o
barro vai para o rio",
esta moradora at ribui à chuva a razão pelo assoreamento da nascente e não
a forma de ocupação do lotea mento;
((deveria melhorar ma is, abastece muitos lugares, esse rio é essencial e sem
água Mairiporã acaba" (Cleonice);
"poderia ser mais limpo, se fosse faria parte do me io ambiente" (Iara);
"essa coisa!"( ... ) " uns falam que é mi11a, outros esgotos, lá para cima tinha
mina" ( ...) "se fosse um riacho limpinho seria bom, mas tinha que conservar, as
pessoas jogam lixo"( ... ) "se não for mina mesmo, deveria acabar com tudo, com a
água, com a sujeira e fazer praça, co locar fontes, árvores frutíferas" ( ... ) "se for
mina mesmo, meU1orar e fazer praça, uma área de lazer" ( ... ) "lá perto do rio tem
chuchu, bananeira, é bom comer quando tem fome, como as frutas da beira da
estrada, porque lá para dentro, perto do rio é contaminado" (Elielda).

123

Na verdade, o córrego é poluído e essa pessoa está um pouco confusa
sobre o que é, realmente, a água corrente que passa próximo ao loteamento, mas
de qualquer jeito prefere uma área de lazer (uma praça bonita c com fontes) , pois
esse córrego apresenta-se de forma negativa, sem at rativo estético; já quanto às
fi·utas e aos legumes, percebe-se que as sementes são levadas, pela erosão, das
casas dos moradores (que provavelmente tem hortas) para o córrego. Constata-se
que muitos indivíduos associam que o córrego poluído não apresenta-se como tal,
uma vez que deveria constituir-se por água límpida, utilizado para a
dessedentação, o lazer, além de beleza estética.
Apenas uma pessoa disse que não sabe se a água do córrego Ita irn faz parte
do meio ambiente. Não obstante, um número considerável de entrevistados
respondeu que faz parte do me io ambiente (comentaram, por exemplo, que a água
faz muita falta) , mas, às vezes, ficam na dúvida e refletem muito antes de
responder, assim, algumas l.i'ases merecem destaque:
"faz parte, porque ali no rio tem área vercle"(Maria Rosário),
esta pessoa associou a água com a área verde, então, por isso, acha que faz
parte do meio ambiente;
"faz parte, porque a represa lá na cidade é a úrúca coisa de va lor que tem
aqui, é saudável, não podem acabar com e la" (Elias),
esta pessoa associou, primeiro, a água da represa que está mais longe como
sendo pmie do meio ambiente, porque lá é uma área de lazer, beleza natural e
acredita que aquela água seja limpa, enquanto que a água que passa ao lado do
loteamento e está mais próxima, é poluída, não a considerando como parte do
meio ambiente.
Uma minoria respondeu não fazer pa11e do meio ambiente:
"não tem rio aqui, água boa é só da represa que tem lá na cidade" (Celina),
esta resposta também se encaixa no comentário acima;
"antigamente sim, matava a sede, agora não faz parte, está insalubre, é só
lixo, jogam esgoto e tem bichos" (Vicente).
Muitas pessoas acreditam que por ser suja água desse córrego não faz parte
do meio ambiente, ele só faz se for um rio limpo e representar pureza.

124

Quase todos os entrevistados responderam que não utilizam a água do
córrego, dizendo que não tem co mo usá-la, então, questionou-se se a utilizam para
destino final do esgoto , mas ta mbém as respostas foram negativas. Apenas uma
pessoa associou o esgoto com o uso do rio:
"só se esse esgoto da rua cai ne le, deve cair e vai para a represa" (Edna),
Já C leonice, alirmou usar a água do córrego; acredita que a água que chega
a sua casa vem dele:
"fazem o tratamento, leva para a caixa lá de cima e abastece o
loteamento".
Realmente, existe um reservatório de água no Parque Náutico que faz a
distribuição nos loteamentos em anál ise (como já foi expl icado anteriormente),
mas essa moradora está enganada quanto à afirmação sobre o uso e o tratamento
da água do córrego Itaim. Maria respondeu que não usa mais, mas gostaria, disse
que antes a água era pura, mas a erosão e o descuido acabaram com ela.
Grande parte dos entrevistados não sabem sobre a origem e o destino do
córrego ltaim, entretanto, Elaine disse achar que a água fica parada. Cabe ressaltar
que a lgumas pessoas têm noção de onde vem e para onde va i a água do córrego
ou, pelo menos, uma das duas coisas:
" não sei direito, mas acho que não vem de muito longe e va1 para
Mairiporã, tem tratamento e vai para a cidade" (Osmário);
"não sei direito, deve ser da Capoavinha e vai para o tratamento da
SABESP" (Vicente);
" vem de cima, da Capoavinha e sai no rio Juqueri" (Maria Rosário);
"desce e vai para a represa e para São Paulo" (Cleonice);
"vai para a represa, mas tem tratamento da SABESP, antes de jogar na
represa" ( Edna);
"não sei de onde vem, mas se junta com o outro rio da Fernão" (Maria).
Verifica-se que alguns moradores possuem conhecimento que o córrego
Itaim é um afluente do rio Juqueri ou, no mínimo, possuem noção da direção
deste, ao informarem que vai para o tratamento da SABESP, para a cidade, para a
represa e até mesmo para São Paulo. Na verdade, o tratamento de água do
município de Mairiporã é realizado próximo à área de estudo, o córrego ltaim
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passa por dentro da propriedade da SABESP, mas não é feito o tratamento de
suas águas (como já verificado na Figura 2). Uma vez dentro da SABESP, esse
cónego se une ao córrego Yotorantim e, alguns metros a fi·ente (já fora da
propriedade da SABESP), se junta ao rio Juqueri (embaixo da ponte da Fernão
Dias), como já visto anteriormente nas foto s.

6.2.4.2) Percepção da paisagem natural e da paisagem construída
Uma parcela significativa das pessoas responderam que gostam de tudo,
tanto da paisagem natural como da construída ou preferem a paisagem natural do
que a collStruída. Nesse aspecto, as descrições são:
"paisagem natural é muito bonjta, linda, é bom ficnr o lhnndo de domiJ1go,
ar puro, só tem muito pernilongo" ( .. .) "com as construções não se pode fazer
muita coisa boa, as pessoas têm medo do futuro, então, está tudo bom" (Maria);
"gosto do mato, acho bonjto passarinhos cantando, é gostoso, mas a
paisngem construída é fe ia, as casas são muito juntas e parece fave la" (Cel.ina);
"paisagem natural é boa , só é mim quando chove, cai árvore e, às vezes,
em cima do poste, ficamo s sem luz" ( ...) "não gosto da paisagem construída,
parece favela, gostava mais do lugar que morava em São Paulo, as pessoas daqui
não tem muitas condições" (E la ine);
"gosto da natureza, muito verde, mato, pássaros bonitos, a construída não
gosto" (Elias);
"só a mata é bonita, o verde, o resto é feio" (Vicente);
"a natureza é maravilhosa, construção é mal organizada, uma bagunça"
(Cieonice);
"da natureza viva (animais, árvores) gosto, mas, de vez em quando, as
pessoas precisam derrubar árvores, da construída não gosto" (Maria Rosário).
Poucas pessoas disseram não gostar de nenhuma das paisagens:
"não gosto da paisagem natural, acho que a prefeitura deveria tirar ma is o
mato, não cuida e tem muito mosquito, pernilongo" ( ...) "também não gosto da
construída, não gosto dos barrancos invadidos e falta asfalto" (Eia ine);
"péssima as duas" (Cristina).
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6.2.4.3) Percepção referente aos problemas ambientais existentes
Em geral, as respostas dos moradores são de inexistência de problemas
ambientais no loteamento ou não sabem responder. Isso, talvez, se deve, em parte,
porque os moradores não relacionam o córrego poluído como integrante do meio
ambiente, apenas um destes fàz esta relação. A maioria dos entrevistados acha que
está tudo bom com a paisagem natt1ral, que o córrego sujo não faz parte do meio
ambiente, onde muitos acreditam nem ser um curso d'água, portanto, para eles
não há problemas ambientais no loteamento:
"não tem problemas, nós temos umas das melhores águas de São Paulo"
(Vicente),
esta pessoa assoem que como as águas da cidade servem para
abastecimento, então não há problemas no loteamento, associou primeiro a
questão geral da cidade e não o do loteamento;
"há falta de legalização dos terrenos, muitos bandidos, mas problemas
ambientais não tem" (Cleonice);
"não tem problema aqui, tem bastante verde" (Elielcla),
esta moradora acredita que como ainda possui um pouco de vegetação ao
redor do loteamento, isto sign.ilica que os problemas ambientais são inexistentes,
não mencionando a questão do desmatamento como um problema ambiental;
"não tem problema, é sossegado aqui" ( ... ) "aqui é alto e não tem
enchente" (Maria Rosário),
esta pessoa associa somente a inundação como um problema ambiental e
como não existe este problema no loteamento, então, conseqüentemente responde
que não há problemas ambientais.
Vale citar a explicação de Elias, que, primeiro, relaciona os problemas
ambientais com os bichos:
"há muitos bichos, já fui picado por aranha outro dia, de vez em quando,
aparece cobra, lagarto e bastante rato".
Salienta-se que o aparecimento de bichos são também decorrentes do
desmatamento, ou seja, da destruição do habitai natural. No entanto, foi a única
pessoa que mencionou sobre insetos e roedores, pois com a ocorrência ele esgotos
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a "céu aberto" nas ruas, a existência de roedores nas residências deve ser óbvia, o
que compromete a higiene local, afetando a saúde elos moradores. Elias continua:
"tem que saber o que é verde para tirar e o que não é" ( ...) "aqui tem muita
repressão, não podem cortar nada, a polícia florestal vinha aqui fiscalizar",
nesse caso,

tem~se

mesmo que fàzer um controle elo desmatamento,

especialmente, porque se trata ele uma área ele Mala Atlântica,
" no rio, por exemplo, acumula muito mato c não deixam tirar, tinha que
tirar tudo, senão vira lixão", "para ser área verde tem que deixar tudo bonitinho,
fazer praças, aí sim é me io ambie nte", "as pessoas não sabem o que é favorável
deixar, deixar mato abandonado não é meio ambiente".
Na verdade, a faixa de preservação pcm1ancntc dos cursos d'água deve ser
respeitada, todavia, a estrada e o loteamento não foram construídos com a devida
distância em relação ao córrego (ver Figma 2); mas não se pode retirar toda a
vegetação, mesmo que não seja a mata ciliar original e achar que construir uma
praça é a meiJ10r solução. Por outro lado, compreende-se o ponto de vista de Elias,
porque o mato atrapallia a estrada, além de servir como local de despejo de lixo
(ver Foto 26); por isso, ele tem a opinião de criar uma área de lazer bonita no
lugar do cóiTego poluído, com mato e li;xo. Nesse enfoque, há a informação de
que o pai da Elaine limpa o mato, de vez em quando, com a aj uda de parentes e
vizinhos.
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Foto 26: Lixo na Estrada da Capoavinha, ao lado do córrego e mato que os
moradores reclamam e querem tirá-lo.

Como a mmona dos entrevistados afirma

não existir problemas

ambientais, conseqüentemente, são poucas as respostas sobre o que f.·u·iam para
melhorar. Uma pessoa respondeu que tentarin pedir rede de esgoto novamente, diz
que os moradores já pediram, fizeram abaixo-assinado, mas não foram atendidos.
Uma outra entrevistada também informou fhzer reivindicação à Prefeitura, pois, às
vezes, e la atende os pedidos (como é o caso da energ ia, água); explicou, por
exemplo, que antes a rua era apenas uma trilha, reivindicaram e a Prefeitura fez a
abertura da rua, também reivindicara m te lefone e foram atendidos. Já uma
moradora, sugeriu colocar lixeiras e o que estivesse ao seu a lcance faria alguma
coisa para melhorar os problemas, enquanto que Vicente disse que se pudesse
solucionaria todos os problemas do loteamento, mas não depende só dele.
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6.2.4.4) Percepção acerca da ilegalidade em que se encontram
De treze entrevistados, seis disseram saber os que são mananciais e já
terem ouvido falar na Lei de Proteção aos Mananciais, mas quanto ao
funcionamento desta Lei, as respostas são variadas:
"já ouvi falar na Lei, mas não sei explicar, deve fi.mcionnr" (Edna);
"acho que deve ler nascente lá pam baixo, acho que funciona, pois
n.inguém mexe nas nascentes" (Cristina);
"em alguns lugares desrespeitam a Lei" (Vicente),
entretanto, não incluiu o loteamento em que reside como sendo um loca l
que a Lei está sendo desrespeitada;
"sei que a maior parte

d~

Mairiporã é manancial, não pode ter indústria c

prédio em qualquer lugar";
"acho que a Lei tem que cuidar dos rios, mas não sei se funciona" (Maria
José);
"a Lei funciona até certo ponto, tem horas que protege e outrns horas não"
(Maria Rosário);
"são terras perto da água, do verde e protegidas pelo rR/\M/\" ( ...) "a Lei
só não fi.mciona para os ricos, os pobres passam fome e vão para a cadeia" ( ... )
"aqui não poderiam ser vendidos lotes de 250m2 , teriam que ser de 1000 m2 por
causa da Lei".
Essa pessoa tem noção de que os lotes no local deveriam ser maiores (não
há informações corretas sobre o tamanho ideal, mas a Prefeitura supõe ser mais ou
menos esta a medida). Ademais, tem noção do que seja um manancia l, já ouviu
falar ela lei, mas acha que o IBAMA é o órgão responsável pela fiscalização ela
área, inclusive, reclamou que os funcionários do TBAMA nunca apé'lreceram no
loteamento; e la acredita que qualquer fator relacionado ao meio ambiente é função
do IBAMA.
Quatro pessoas disseram não saber o que são mananciais, mas sabem o que
são nascentes de água. Quanto

é'IO

conhecimento da Lei, apenas uma disse nunca

ler ouvido falar e já com relação a sua funcionalidade, as respostas também são
variadas:
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"acho que não funciona, porque se fi.mcionasse não teriam bagunçado a
mina" ( ...) "a Lei é para proteger, mas muita gente não respeita, tinha uma mina
aqui e as pessoas acabaram com cln, jogaram fossa" ( ... ) "antes lavava roupa,
tomava água fresca, mas quando veio a água da rua bagunçaram tudo, começaram
a jogar l.ixo" (Cclina);
"conheço a Lei, mas não sei explicar dire ito, na escola cometam dela"( ...)
"acho que não funciona, as pessoas não ajudam, jogam lixo" (Elainc);
"sei que tem que proteger o matinho, a natureza não pode queimar c faz
fàlta a águ(l" , "planta mos árvores ft·utífcras no terreno da igreja, esco la" (Maria).
Um morador acha que mananciais correspondem a mangue, mas quando
foi questionado se já ouviu fa lar na Lei, a resposta foi afiJmativa e a inda
comple menta que, em alguns lugares, desrespeitam a Lei. Duas pessoas disseram
não

saber

o

que

são

mananc ia is

ou

mesmo

n(lscentcs

de

água

e,

conseqlientemente, desconhecem a lei.
No que concerne ao fato do loteamento estar inserido ou não em uma área
de proteção aos mananciais, apenas C leonice confirmou isto , enquanto que Maria
José disse não ter certeza deste fato. Então, de dez tno r(ldores que a firmara m já ter
ouvido falar na Lei, apenas um tem conhecimento que o loteamento se localiza
numa área de mananciais. Maria do Rosário, por exemplo, diz saber q ue maior
parte de Mairiporã é manancial, mas não sabe que reside num local que está nas
áre(IS de mananc iais.
Acredita-se que muitas pessoas sabem que a Lei de Proteção aos
Mananciais existe, mas não tê m consciência do que esta Lei representa para o
munic ípio de Mairiporã, além disso, acredita-se que muitas dessas pessoas dizem
já tere m ouvido fc1 lar nesta Lei, por constrangimento em adm itir sua ignorância
em relação a ela.

6.2.4.5) Percepção acerca da priorização de interesses e sua possível
compatibiliza~·ão:

moradia ou preser-vação da naturez<'l

A maioria dos entrevistados responderam imediatamente que os dois
interesses (de morad ia e de preservação da natureza) deve m ser priorizados,
diferentemente dos entrev istados do Parque Náutico:
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" precisa-se de moradia e de água mais aindn, uma lbz parte do outro e tem
que cuidar" (Maria);
" um não pode atrapa iJmr o outro" (Elicldn);
"tem que preservar a natureza por causa da água, senão vai acabar"
(Vicente);
" preservar é bom e também precisa-se morar" (Maria Rosário).
Alguns disseram que o interesse de moradin deve ser priorizado :
"muita gente precisa morar, São Paulo já está saturado" (E lias) ;
"sem moradia co mo é faz !" (M<'Iria José).
Outros apontaram que o interesse ela preservação da natureza eleve ser
priorizado; porém, Edna hesita, lembrando que a preservação da natmcza seria o
certo, mas muitas pessoas não tem onde morar. Já Cleon ice contesta:
"a preservação da natureza seria mais importante, mas a partir do momento
que os Homens a respe itassem" ( ... ) " têm chácaras no meio do mato e pode m
construir, porque aqui não pode",
esta moradora se revo lta com a sua s ituação vulne ráve l, criticando a c lasse
de ma ior poder aquisitivo c que podem constmir suas residênc ias em áreas
protegidas. Para esses moradores que esco lheram entre um dos interesses a sere m
priorizados, na questão sobre ser possível « compatibiliznção dn moradia c
preservação da natureza, todos falaram que s im .

6.2.4.6)

Percepção

acerca

da

expansão

do

loteamento

c

as

conseqiiências para o ambiente natural
Uma minoria dos entrevistados disseram que o loteamento não vai crescer
mais, pois acham que já cresceu muito e não tem mais co mo ser expandido.
A maior parte dos indivíduos acredita que o lotea mento ainda va 1
continuar crescendo e alguns complementam que vai crescer muito, como, por
exemplo, Maria Ros{u·io:
"ainda tem muito mato para invadir";
Uma moradora diz que o lotea mento, há cinco anos, vem crescendo muito
e explica que, na parte ele cima da Rua Existente, só havia duas casinhas nessa
época (os lotes da rua debaixo foram ocupados antes dos lotes da rua de c imn).
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Outra moradora comeutou sobre o aumento das invasões há cerca de um ano,
justificando que essas pessoas não tem par onde ir, ou seja, não possuem outra
alternati va.
No entanto, há pessoas que relatam que somente as invasões vão crescer,
Elielda, inclusive, complementou sua resposta:
"antes tinham mais barracos, agora já estão melhorando as casinhas, estão
ficando mais arrumadas".
Isso significa que, cada vez mais, se tornará complicada a decisão quanto
ao destino desses barracos, pois, provisoriamente, constróem barracos de madeira
e, posteriormente, vão investindo suas poucas economias em reformas para
melhorar seu confot1o. Aqui, cabe narrar o caso de uma senhora que reside em um
barraco e recebeu um dinheiro da filha (que mora no Paraná) para a reforma da
casa: seg11indo o conselho da filha , primeiramente, foi se informar, na Prefeitma,
se deveria ou não investir suas economias na reforma; entretanto, a resposta de um
funcionário da Prefeitura é negativa e pede que ela espere o resultado do processo,
inclusive pediu que eu explicasse melhor esta questão para a senhora . Vale
destacar que esse caso não é o único, muitas pessoas, diante da insegurança da
situação do loteamento, se deslocam à Prefeitura para pedir opiniões, pois têm
medo de investir suas economias. Isto posto, o comentário da Prefeitma
Municiapl é de que, talvez, os moradores ganhem o respetivo processo e não
sejam expulsos do loteamento, mas pela forma como se deu a ocupação no local,
o loteamento nunca vai ser regularizado pelo Estado.
Vicente, por exemplo, acredita que só vai crescer depois que regularizar a
situação dos terrenos e explica que, por enquanto, as pessoas estão com medo do
loteamento não ser regularizado, como também do Rodoanel abranger esse lugar.
Além disso, mencionou:
"se regularizar e ordenar não tem problema, Mairiporã precisa crescer, só
não pode crescer desordenado e sem consciência",
todavia, seu loteamento está crescendo de forma desordenada e ele não percebe.
No que tange ao destino da natureza, se continuar crescendo o loteamento,
em geral, os entrevistados possuem noção de que o aumento das construções
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degradam a vegetação, respondendo que a mesma será extinta. Não obstante, não
mencionam o aumento do processo erosivo, poluição do córrego, por exemplo.
" daqui um tempo não vai ter mais mato, já diminuiu, antes tinha mais"
(Celina); " tinha muita árvore e já tiraram" (Eiaine);
"daqui a pouco, vão acabar as árvores, o pessoal que está invadindo está
destruindo e o prefeito não toma conhecimento" (Edna),
esta moradora reclama que o prefeito não tem atitude perante as invasões,
que estão desmatando a área, mas não percebe que seu loteamento também é
ilegal e foi responsável pela destruição de uma área com Mata Atlântica;
"vai ser prejudicial, desmatar é ruim e furar fossa também, acabam com a
natureza" (Maria);
"vai sumir a paisagem, vai acabando" (Osmário);
"vai ficar esquisito, as invasões j á parecem uma favela" (Cristina),
esta pessoa associa que a situação das invasões é pior que a sua, pois
determina que só os barracos é que fazem parecer favela;
"coisa pior" (Maria José);
"a natureza vai acabar, não tem organização, fiscalização, os invasores
põem fogo na mata" ( ... ) "tinha uma mata linda e destruíram, ficam a noite toda
cmtando árvores para fazer os barracos" ( ...) "também tem muita briga, já houve
até morte, é o pessoal que vem de São Paulo" (Cleonice).

É interessante ter conhecimento de que os invasores destróem a mata e,
dessa madeira, constróem seus barracos; ademais, são pessoas advindas,
sobretudo, de São Paulo, o que comprova o aumento de deslocamento de pessoas
do município sede da Região Metropolitana de São Paulo para outros municípios
desta região.

6.2.4.7) Atl'ibuição à

responsabilid~de pel~

preservação do local

Uma parcela dos entrevistados responderam serem os moradores os
responsáveis pela preservação do local, EJaine complementa:
"se todos os moradores ajudarem um pouco e mais a prefeitura com o
esgoto;
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Maria do Rosário justifica que, pelo menos, num jornal ecológico da
região diz que os moradores é que deveriam cuidar da preservação. Nessa
concepção, verifica-se que um número considerável de pessoas atribuem a elas
mesmas a responsabilidade pela preservação do lugar e não apenas a prefeitura ou
o Estado.
Poucas pessoas não sabem quem deveria ser o responsável pela
preservação do lugar, enquanto outra denota: " nós moradores não temos como
cuidar, tem que ser o pessoal do meio ambiente" (Cleonice),
esta moradora não acredita que ela possa contribuir para a preservação,
incumbindo somente a outros cidadãos este encargo. Do mesmo modo, alguns
indivíduos acham que a Prefeitura deve ser responsável pela preservação e ainda
apontam o Estado e o juiz (responsável pelo processo que cerca o loteamento).

6.2.4.8) Sugestões para a preservação do local
Muitas pessoas não souberam o que sugerir. Celina diz que não sabe se
ajudaria a preservar a natureza, enquanto que Elaine ajudaria na preservação do
lugar se fosse preciso. Edna sugere não derrubarem mais árvores no loteamento.
Vicente enfatiza que, se fosse político e tivesse poder, daria moradia para todos
(este morador se preocupa muito com a questão da moradia da população em
geral). Já Osmário, propõe morar somente quem já está instalado no local para
preservar o que ainda resta da mata:
"tomar conta antes que aconteça o pior, não adianta vir depois reclamar",
o interessante é que este morador acredita que o loteamento deve parar de
crescer para não se acentuarem os problemas. Por um lado, Osrnário está certo
quanto a sua proposta, mas, em contraposição, se ele ainda não tivesse sua
moradia, talvez pensasse de maneira diferente, pois, assim como ele, muitas
pessoas não possuem outra alternativa a não ser residir em loteamento
clandestino. A forma de ocupação do loteamento se deu em desacordo com a
legislação petiinente, por conseguinte, nem esse morador deveria estar ocupando
o local. Não obstante, não é só Osmário que reclama do crescimento do
loteamento, muitos outros moradores afirmam que, há uns anos atrás, era melhor
o modo de vida no loteamento e desejam que sua expansão seja estacionada.
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6.3) Discussão Geral

A população de baixa renda e a precarização nas condições de moradia são
predominantes

na

área

de

estudo;

são

pessoas

excluídas

socialmente/economicamente e que encontraram, nos loteamento irregulares e
clandestinos, inseridos em áreas de mananciais, um meio de obterem a casa
própria através elo processo de autoconstrução.
Os loteamentos investigados situam-se numa área estratégica e ideal para a
atração dessa população que não possui outra alternativa de sobrevivência, uma
vez que há a combinação de terrenos baratos e de proximidade com a área central.
Os terrenos são baratos, porque são ilegais e, conseqüentemente, isentos,
parcialmente ou totalmente, das infra-estruturas básicas (amenidades socialmente
produzidas).
O loteamento Parque Náutico da Cantareira é irregular, porque foi
autorizado pela Prefeitura Municipal de Mairiporã antes da Lei de Proteção aos
Mananciais, mas o processo de ocupação se deu após a promulgação dessa Lei e
as adaptações não foram feitas. O tamanho dos lotes, por exemplo, deveriam ser
maiores do que os aprovados pela Prefeitura, a área deveria ter menor densidade
populacional e a área de preservação permanente do córrego bem como da
nascente de água não foram respeitadas. As faixas de preservação permanente
estabelecidas no Código Florestal são válidas na Lei de Proteção aos Mananciais;
deve-se existir uma de faixa de 30 m para os cursos d'água de menos de 1O m de
largura (como é o caso do córrego) e um círculo de 50 m em torno da nascente.
Não obstante, a Lei de Parcelamento do Solo delimita uma faixa de 15 m, mas
prevalece a legislação dos mananciais. O problema é que esses lotes ainda foram
subdivididos, sem a aprovação legal da Prefeitura (a maior pat1e dos lotes,
atualmente existentes, são de 125 m 2 e 250 m2); assim, a ocupação se deu de
forma desordenada, o que se torna mais agravante nas áreas de declividade
acentuada.
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Além disso, não houve elaboração de projeto para o loteamento; na época
de sua autorização, as normas eram menos rígidas e a Prefeitura tinha o intuito de
arrecadar mais impostos, o que facilitou sua aprovação. Embora tenha sido
corretamente destinada uma área reservada para equipamentos públicos e
comunitários; por outro lado, ainda não ocorreu, por exemplo, durante esses vinte
e três anos de existência do loteamento, a implantação de pavimentação, de
smjetas e as instalações de galerias para escoamento de águas pluviais. Quanto à
água encanada, esta demorou a ser implantada, já quanto à coleta de esgoto, a
mesma ainda está incompleta . Cabe esclarecer que, na época ela aprovação do
loteamento (ou desmembramento como consta), a legislação federal de
parcelamento elo solo ainda não tinha sido promulgada, mas como o processo de
ocupação se deu a pmiir de 1980 (a promulgação foi em 1979), as adaptações
deveriam ter sido realizadas, o que não aconteceu. Comprovando isso, no relatório
da Prefeitma Municipal de Mairiporã (autoria de Odorico Alfredo de Oliveira),
consta como loteamentos regulares aqueles, cujo procedimento administrativo e
t1sico atendam aos requisitos previstos nas legislações pertinentes (sejam federais ,
estaduais ou municipais) ou mesmo tenham sido concebidos e finalizados
consoante o Decreto 58/37 (Decreto que antecedeu a Lei 6.766/79).
O loteamento Jardim Brilha caracteriza-se como clandestino; não fo i
aprovado pela Prefeitura e o loteador não é, de direito, o detentor da titularidade
da terra. O loteamento foi executado sem nenhum procedimento administrativo,
ou seja, o processo de ocupação ocorreu em desacordo com as normas
estabelecidas na Lei de Proteção aos Mananciais e na Lei Federal de Parcelamento
do Solo. Nesse loteamento, por exemplo, as faixas de preservação não foram
respeitadas, os tamanhos dos lotes também deveriam ser maiores e a densidade
populacional menor; ademais, não possui espaço reservado para equipamento
comunitário, não há implm1tação de pavimentação, de smjetas, de galerias para
escoamento de águas pluviais, de coleta de esgoto. Todavia, ocorreu a
implantação de água encanada da SABESP e energia elétrica, apesar da ruas
serem clandestinas (isto porque a Prefeitura foi conivente). Convém lembrar que
se constitui crime contra a Administração Pública dar início ou efetuar o
loteamento ou desmembrmnento do solo pm·a fins urbanos, sem autorização do
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órgão competente ou em desacordo com as disposições da lei em questão ou de
normas pertinentes aos estados e municípios.
Conforme os resultados, não se verificou diferenças significativas nos
aspectos sócio-econômicos dos dois loteamentos, pois, tanto no Parque Náutico
como no Jardim Brilha, as condições de habitabilidade e as condições financeiras
dos moradores, a forma de aquisição da casa própria, as infra-estruturas existentes
são similares. Para tanto, pode-se dizer que os usos e práticas cotidianas dos
residentes destes loteamentos estão equiparadas. Não obstante, como os
moradores do Jardim Brilha estão mais expostos à situação de ilegalidade,
receiam investir sua economias em reformas, o que os impede de melhorarem
suas condições de moradia. Em contraposição, no Parque Náutico, esse fator não
foi apontado assim como se preocupam menos em obter a escritura do terreno
(comaprado aos moradores do Jardim Brilha). Além disso, como no Parque
Náutico, a princípio, os lotes autorizados pela Prefeitura eram maiores que 125 m
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ou 250 nl, ainda persistem alguns destes lotes que não foram subdividas; por
conseguinte,

os

respectivos

residentes

possuem melhores condições de

habitabilidade. Já no Jardim Brilha, todos os lotes são de 125 n/ ou 250m2 e em
precárias condições de habitação. No que tange à medida dos lotes, a Lei Federal
2

de Parcelamento do Solo permite o tamanho mínimo de 125 m ou 250 nl, mas
como a Lei de Proteção aos Mananciais é a que prevalece na área investigada, os
lotes devem ser maiores que estes. De acordo com as suposições da Prefeitura, os
2

lotes nessa área deveriam ser no mínimo de I 000 m (esclarecendo que não há
uma informação correta quanto ao tamanho ideal dos lotes). Então, nesse caso,
infere-se que a área em análise estaria inserida na faixa da classe B, posto que a
mesma corresponde às áreas situadas no entorno daquelas consideradas urbanas e
as destinadas à expansão urbana; como é o caso. Entretanto, essa Lei estabelece
restrições genéricas ao parcelamento do solo, determinando faixas mais ou menos
próximas dos recursos naturais e a densidade em função da proximidade com o
corpo d' água; o correto seria as restrições específicas para coqj unto de bacia
hidrográfica, como está sendo enfocado na nova Lei de Proteção aos Mananciais.
Ainda que existam distinções legais entre a situação de irregularidade e
clandestinidade dos imóveis, não há diferenças consideráveis entre a percepção
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dos moradores dos loteamentos acerca da área em que residem e sobre a questão
da ilegalidade. No geral, a população atribui a ilegalidade do loteamento apenas à
questão de irregularidades na venda dos lotes e à falta de escritura do terreno; e
não por estarem residindo em uma área protegida. Pôde-se confirmar que somente
uma mü1oria possui , ainda que muito vaga, uma noção do que significa a área de
proteção aos mananciais. Contudo, no loteamento Parque Náutico, a maioria dos
entrevistados responderam que o interesse de preservação da natureza deve ser
priorizado (esquecendo que também precisam de moradia), mas, já no loteamento
Jardim Brilha, a maior pa1te acredita que os dois interesses devem ser priorizados
(moradia e preservação da área), o que deveria ser o cet1o.
Diante disso, a dificuldade em minimizar as conseqüências do processo de
ocupação nesses locais é ainda mais proeminente, visto a falta de conhecimento,
por pmte dos moradores, quanto à situação de ilegalidade em que se encontram.
Muitos não sabem o que venha ser mananciais, jamais ouviram falar da Lei de
Proteção aos Mananciais e, menos ainda, que estão inseridos em uma área
protegida e que existem restrições de uso e ocupação do solo a serem cumpridas.
Aliado a isso, está a opacidade (usos e hábitos rotineiros que acabam criando uma
membrana de opacidade e impedindo a percepção do lugar) dos moradores face às
suas péssimas condições de habitabil idade e face à assimilação de problemas
ambientais causados pelas formas de ocupação, não associando suas práticas
sociais à degradação da área (como, por exemplo, lançamento de esgoto na rua ou
no córrego, desmatamento para a realização das cosntmções). No entanto, não se
pode atribuir à essa população, que está excluída do direito às condições dignas de
moradia, a culpa pela desvalorização dos ambientes naturais, mas sim à forma
como se dá a produção e reprodução do espaço, destacando a especulação
imobiliária, a segregação social e espacial, a falta de políticas públicas que,
realmente, integrem, em conjunto, preservação ambiental e habitação etc;
confirmando, assim, que o trabalho de campo revelou-se compatível aos processos
e conceitos discutidos na literatura.
No que se refere à relação entre a forma desordenada de ocupação e a
ameaça aos mananciais da área em estudo, pode-se afirmar que os dois
loteamentos estão contribuindo para a degradação dos mananciais. O córrego
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Itaim, que divide os dois loteamentos, encontra-se poluído (devido aos
lançamentos diretos de esgotos domésticos, ao esgoto que corre a "céu abet1o" e
aos sedimentos trazidos pela erosão) e o volume de suas águas diminuiu, pois está
sofrendo processo de assoreamento (o desmatamento da área para a realização de
construções faz com que acelere a erosão do solo). Ademais, descobriu-se que
duas nascentes de água (que alimentavam o córrego) não existem mais. Isso
porque a abettura de ruas, no Parque Náutico, chegou até as proximidades das
nascentes (ver Figura 2), o que não poderia ter ocorrido.
A área de Mata Atlântica que cobria o local, onde se encontra, hoje, o
Jardim Brilha, por exemplo, já foi quase que totalmente desmatada. Também
deve-se frisar que as fossas negras, utilizadas como destino final de esgoto nos
dois loteamentos, poluem o lençol freático e, conseqüentemente, o córrego. Isto
posto, pode-se o que comprovar a ameaça aos mananciais da área de estudo.
Nesse aspecto, se for considerado que esses fatores estão ocorrendo em todos os
loteamentos irregulares e clandestinos em Mairiporã, realmente os mananciais do
município estão comprometidos.

./

140

7) CONCLUSÕES

A aplicação de questionário mostrou-se como uma ferramenta importante na
análise dos aspectos sócio-econômicos da área de estudo e da percepção ambiental
dos moradores. A diferença mais significativa entre o loteamento irregular e o
loteamento clandestino refere-se ao fato dos moradores deste último estarem mais
expostos à ilegalidade; como estão ameaçados de perderem sua moradia, faz com que
se preocupem mais com a escritura do terreno (seria primordial ter a escritura frente

à situa<;ão de instabilidade em que se encontram) e com que se sintam mais inseguros
frente ao.s investimento de suas economias em reformas na casa, a fim de melhorar
seu conforto (correm o risco de investirem na casa e perderem h1do, ao serem
expulsos).
De modo geral, identificou-se a precarização nas condições de moradia dos
dois loteamentos (o que já é um fato comum nos loteamentos ilegais da RMSP) e
quanto à percepção ambiental, o que mais se destaca é o elo afetivo dos moradores
com o lugar em que residem, o que, muitas vezes, os impedem de apontar problemas
sócio-ambientais; isto decorrente da opacidade. Além disso, eles sentem dificuldade
em perceber que suas práticas sociais afetam o local, principalmente na questão da
utilização do córrego Itaim para lançamento de seus esgotos domésticos. Contudo,
identificam esse córrego como esgoto e, portanto, não sendo pm1e integrante do meio
ambiente. Aliado a todos esses fatores, o desconhecimento das pessoas sobre o que
são mananciais, sobre a existência de uma lei que protege a região e que residem
numa área protegida é proeminente.
Diante disso, superar essas lacunas é condicionante para a preservação do
lugar e superar a opacidade é percepção ambiental. Ademais, a legislação ambiental
e de parcelamento do solo têm que estar necessariamente imbricadas com o contexto
social, sobretudo a habitação, caso contrário, os mananciais estarão seriamente
v

comprometidos no município. A lei vigente de proteção aos mananciais não teve o
êxito esperado, pois resumiu-se em restringir a ocupação; entretanto, a nova
legislação (que está sendo implantada) possui um caráter inovador, visto que a lei

)
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específica para cada bacia hidrográfica apresenta-se como um meio mais eficiente ele
planejar a ocupação do solo.
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ANEX02

QUESTIONÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO

Nome:
Rua:
Idade:
Naturalidade:
Se não for de Mairiporã. Aonde nasceu? A quanto tempo mora nesta cidade?

1) Qual foi o último lugar que morou?
2) A quanto tempo mora neste local?
3) Por que escolheu este local (mot ivo)? Qual o tamanho do lote?
4) Como adquiriu o lote (quem vendeu)?
5) Tem escritura do terreno, paga IPTU?
6) Como adquiriu a casa (autoconstrução, comprou pronta)?
7) Se autoconstrução. Alguém ajudou? Quanto tempo demorou para construir? Seu
orçamento ficou comprometido?
8) Como é o material da casa (características construtivas do imóvel)?
9) Quantos cômodos?

Tem banheiro dentro do domicílio?

1O) Quantas pessoas moram na casa?

11) Profissão:

Onde trabalha?

12) Outros membros da fanúlia trabalham e colaboram nas despesas da casa?
13) De onde ven1 a água:
A energia:
Onde são lançados os esgotos:
Há coleta de lixo:
Pavimentação:
Drenagem de águas pluviais:
Possui transp011e coletivo, escola, posto de saúde próximo:
14) Tinha infra-estrutura quando adquiriu o lote? Se não. Há quanto tempo possui esses
serviços?
I 5) Aumentou muito no seu orçamento o que tem que pagar por eles agora?

16) Se acha caro. Prefere pagar e ter esses serviços?
17) Aclw que está hom esses serviços?
18) Falta al&'mna coisa ou tem que melhorar? O que?

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL
1

1) Qual a primeira imagem que lhe vem na cabeça quando pensa nessa água que passa
aqui ao lado do loteamento ?
2) Você acha que essa água faz parte do meio ambiente?
3) Você utiliza essa água (como)?
4) Sabe de onde vem e para onde vai esse água ?
5) Como você descreveria a paisagem natural e paisagem construída desse lugar?
6) Há problemas nesse lugar, principalmente relacionados ao me io ambiente (quais)?
Se sim. Tem alguma sugestão para melhorar?
7) Sabe o que são mammciais? Se não. E nascentes de água 2?
8) Já ouviu falar da Lei de Proteção aos Mananciais? Se sim. Acha que funciona essa
lei?
9) Sabe se esse loteamento está num área de mananciais?
1O) Que interesse deve ser priorizado: o de moradia ou de preservação da natureza? 3
11) Se priorizar um desses fatores. Acha que pode ser compatível o interesse de moradia
e ele preservação do lugar?
12) Acha que o loteamento vai crescer mais?
13) O que acha que vai acontecer no ambiente natural se a popul ação continuar
crescendo nesse loteamento?
14) Quem deveria cuidar da preservação do local?
17) Tem alguma sugestão em como auxiliar na preservação do local?

1

O córrego Ttaim foi referido como "essa água" para não innuenciar as respostas dos entrevistados.
Aqui, coube avaliar se o entrevistado tem conhecimento, ao menos, do que são nascentes de água.
3
Antes de iniciar essa questão, houve a necessidade de explicar melhor o enfoque da pesquisa,
principalmente sobre a Lei de Proteção aos Mananciais e o fato do loteamento estar inserido numa área
protegida.
2
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