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ANÁLISE COMPARATIVA DAS LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS AMBIENTAIS EM 

ÁREAS DE URBANIZAÇÃO DISPERSA - ESTUDO DE MUNICÍPIOS DO VETOR 

OESTE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 

 

1. RESUMO  

Nesta pesquisa será realizada uma análise comparativa dos mecanismos legais 

urbanísticos e ambientais incidentes nos espaços livres dos municípios do Vetor 

Oeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), visando entender o papel 

desempenhado pelo Poder Público na regulação das dinâmicas existentes em áreas 

de urbanização fragmentada e dispersa. 

2. INTRODUÇÃO 

A urbanização brasileira ao final do século XX e início do XXI cresce de maneira 

expressiva e apresenta novas formas de organização espacial, sobretudo devido à 

consolidação de subúrbios residenciais para populações de alto e médio poder 

aquisitivo; das estruturas de comércio e serviços a eles associadas; dos distritos 

industriais/logísticos; e dos loteamentos irregulares, apresentando como 

característica a dispersão física e funcional. 

O processo de urbanização dispersa manifesta-se por meio da criação de 

descontinuidades ocasionadas pela ocupação de áreas originalmente rurais, 

mantendo interstícios em relação aos núcleos urbanizados originais (REIS FILHO, 

2006) 

Tendo em vista o papel cada vez mais relevante que o processo de urbanização 

dispersa vem apresentando nas dinâmicas urbanas e ambientais dos municípios de 

áreas metropolitanas brasileiras, mostra-se de grande importância o entendimento 

das lógicas de abordagem das diversas esferas de atuação do Poder Público com 

relação a esse fenômeno, de modo a entender os conflitos existentes e possíveis 

soluções para os mesmos. 

3. OBJETIVOS  

Identificar sobreposições e lacunas dos mecanismos legais urbanísticos e 

ambientais aplicados nos espaços livres ambientalmente significativos dos 

municípios do Vetor Oeste da (RMSP), permitindo um entendimento na escala 

metropolitana das formas de atuação do Poder Público sobre essas áreas, com foco 

no processo de urbanização dispersa. 



 

4. METODOLOGIA  

 Pesquisa bibliográfica 

 Análise da legislação urbanística ambiental dos municípios – Planos Diretores e 

leis de uso e ocupação do solo  

 Entrevista com representantes do Poder Público relacionado à elaboração e 

aplicação das leis ambientais e urbanísticas incidentes nos municípios 

 Visita de campo e levantamento fotográfico de espaços livres significativos para a 

pesquisa 

 Produção de mapas e plantas que espacializem a abrangência das legislações 

municipais 

 Produção de quadros comparativos das legislações municipais 

5. DESENVOLVIMENTO  

A área de estudo abrange o Vetor Oeste da RMSP, composto pelos municípios de 

Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, 

Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista. Sua urbanização foi estruturada 

pelos eixos das rodovias Castelo Branco, Raposo Tavares, Régis Bittencourt e, mais 

recentemente, pelo Rodoanel. O conjunto dos municípios ocupa uma área total de 

cerca de 970km2 e abriga, no ano de 2012, uma população de aproximadamente 

1,7 milhões de habitantes de acordo com informações da Fundação Sistema 

Estadual de Análise de Dados (SEADE). 

 

Figura 1 – Delimitação do recorte de estudo em relação à RMSP. Fonte: Desenho da autora com base no Google Earth, 2013 

Em conflito com o processo de urbanização dispersa, a área apresenta diversos 

recursos ambientais significativos e suscetíveis à degradação, tais como as Áreas 
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de Proteção Ambiental do Itupararanga e Várzea do Tietê; a Reserva Estadual do 

Morro Grande; maciços significativos de Mata Atlântica e áreas de mananciais.  

O recorte temporal adotado consiste nos últimos 12 anos (2001 a 2013). Tal período 

corresponde à época na qual a maioria dos planos diretores foi implantada nos 

municípios brasileiros, em decorrência da aplicação do Estatuto da Cidade (Lei 

Federal 10.257 de 10 de julho de 2001). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Por meio das pesquisas já realizadas identificou-se preliminarmente que o governo 

estadual é responsável pela maior parte da regulamentação e gestão incidentes nos 

recursos ambientais do Vetor Oeste. Nessa esfera, o principal órgão competente é a 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente, cuja atuação se subdivide por meio das 

ações do Instituto Florestal, da Fundação Florestal e do Grupo de Análise e 

Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo (GRAPROHAB). 

Na esfera municipal são poucos os mecanismos legais voltados especificamente 

para a proteção de recursos ambientais significativos existentes nas leis de uso e 

ocupação do solo e nas diretrizes dos Planos Diretores. 

Os mecanismos de legislação urbanística dos municípios basicamente têm 

consolidado padrões de urbanização existentes, atuando muito pouco ou nada para 

a articulação dos espaços livres ambientalmente significativos existentes. Não se 

observa uma preocupação por parte das prefeituras em articular as áreas 

urbanizadas com os recursos naturais de cada município. 

Também não se observa um direcionamento de ocupação articulado entre as 

prefeituras do Vetor. As relações estabelecidas entre municípios são mediadas pelas 

competências estaduais e federais por meio das áreas de preservação e 

conservação existentes. 
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