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Introdução 

O avanço da área urbana na cidade de São Paulo alcançou, ainda na 

primeira metade do século XX, um dos obstáculos naturais que até então parecia 

intransponível: a Serra da Cantareira. 

O crescimento demográfico, diretamente ligado às correntes migratórias de 

diversas regiões do país, fez da Região Metropolitana de São Paulo a mais populosa do 

Brasil, que no período entre 1995 e 2000 recebeu setecentas e vinte mil pessoas, destas, 

quatrocentas e dez mil tiveram como destino a cidade de São Paulo. 

A necessidade de moradia, a especulação imobiliária, os baixos salários e a 

falta de controle do poder público, são os ingredientes básicos das ocupações irregulares. 

Segundo a Prefeitura de São Paulo, havia aproximadamente três milhões de pessoas 

morando em loteamentos irregulares ou clandestinos em 2003. 

O objetivo deste trabalho é descrever a transformação da paisagem no 

Distrito do Tremembé com a implantação de loteamentos, nas duas últimas décadas do 

século passado, em áreas próximas ao Parque Estadual da Cantareira e ao Horto Florestal, 

Norte do Município. 

A Serra da Cantareira 

A origem do nome Cantareira tem muitas versões, entre elas, que o nome se 

deve aos cântaros, porque na região havia muitas nascentes e abundância de água. O 

nome também pode estar ligado à palavra cantaria, no sentido de cortes de pedra. O nome 

ainda poderia estar associado ao canto dos pássaros, pois a serra da Cantareira abriga 

cerca de 200 espécies de aves. 

A reserva da Cantareira, tombada em 1890 pelo governo da província de São 

Paulo, foi o primeiro núcleo a abastecer de água a cidade de São Paulo. Um dos primeiros 

reservatórios ficava no Núcleo do Engordador. O local é aberto à visitação pública e lá se 

encontra em exposição uma bomba d’água que marcou o início do abastecimento de água 

na cidade. Foi instalada em 1906, com capacidade de bombeamento de até 2.000 litros de 
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água por minuto e movimentada por uma caldeira que consome cerca de 3 metros cúbicos 

de lenha por hora (MAZZEI, 1993). 

Aspectos físicos 

A fácies Cantareira é a de maior representatividade no pré-cambriano 

paulista, ocupando uma área de 320 Km², com 30 km de comprimento e largura máxima de 

13,5 km, estendendo-se pelos municípios de Caieiras, Mairiporã, São Paulo e Guarulhos. O 

maciço da Cantareira caracteriza-se como um batólito oriundo da intrusão magmática, 

formado durante o diastrofismo responsável pelo dobramento do Grupo São Roque. As 

rochas graníticas predominam na área. Vários ciclos de erosão eliminaram os xistos que 

envolviam o granito, permitindo o seu afloramento em áreas expressivas. Predominam 

altitudes entre 800 e 1.000 metros, representando 60% da área. Declividades de 30% ou 

superior representam mais de 50% da área (SILVA, 2000). 

Os solos do tipo podzólico vermelho-amarelo predominam. Estes solos 

apresentam, em condições de relevo acidentado, pedregosidade e texturas cascalhentas, 

sendo mais suscetíveis à erosão, algumas vezes associados à presença de matacões, os 

quais interferem em sua utilização e indicam a necessidade de adequações especiais para o 

manejo da área. É comum a movimentação de massas como queda de blocos, rolamento de 

matacões e rastejo. Nas áreas desprovidas de vegetação, ocorrem fenômenos de erosão 

hídrica (SILVA, 2000). 

A área ao longo dos córregos Cabuçú de Baixo, Tremembé, Piqueri, Ribeirão 

Engordador e Cabuçú de Cima, é caracterizada por morrotes e morros. As planícies aluviais 

são mais amplas e os depósitos aluvionares mais expressivos. Nas várzeas, ao longo dos 

principais cursos d’água, destacam-se os solos aluviais e hidromórficos (SILVA, 2000). 

A vegetação é classificada pelo Projeto Radambrasil (1993) como Floresta 

Ombrófila Densa, Formação Montana. A presença de espécies exclusivas da Mata Atlântica 

aliadas a elementos da Mata Semicaducifolia de Planalto confere à Serra da Cantareira o 

caráter de vegetação de transição entre a Mata Atlântica e a Mata de Planalto (BAITELLO et 

al, 1993 apud SILVA 2000). 

Em levantamentos realizados constatou-se a existência de 48 famílias, 110 

gêneros e 189 espécies, algumas de distribuição restrita no Estado de São Paulo como o 

Carvalho Nacional (Euplassa Cantareirae) e o Óleo-de-Copaíba (Copaifera Trapezifolia), 

demonstrando a importância da área natural para a conservação genética (SILVA, 2000). 

A face Sul da Cantareira 
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A ocupação da face Sul da Cantareira foi intensificada ainda na primeira 

década do século XX, com o assentamento dos produtores de hortifrutigranjeiros na área. 

Essa forma de exploração agrícola passou a fazer parte do chamado “cinturão verde”, após 

a reestruturação dos arredores paulistanos para o atendimento do mercado consumidor 

(VIEIRA, 1988 apud SILVA, 2000). 

No final da década de 1950, a horticultura local era visível a quem passasse 

pela região pelos cestos e caixotes de hortaliças deixados diariamente na beira da estrada, 

aguardando o transporte para o mercado central (AZAVEDO, 1958). 

Em 1962, a área urbana residencial densamente construída ou em processo 

de adensamento, ocupava relevo de Morrotes (sustentados por granitos e filitos) e setores 

das Planícies Aluviais, na face sul da Serra da Cantareira. Os morrotes apresentavam 

restrições localizadas para o assentamento urbano, enquanto que, as planícies aluviais 

apresentavam severas restrições a essa ocupação (SILVA, 2000). 

Aroldo de Azevedo em seu livro “A Cidade de São Paulo”, escrito em 1958, 

descreveu a Serra da Cantareira como um batólito granítico, recoberto por florestas 

compactas e com vales fluviais em plena juventude. Um verdadeiro obstáculo natural à 

expansão urbana. Os afloramentos de granito eram explorados pela Prefeitura do Município 

de São Paulo e pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem para retirada de 

paralelepípedos utilizados no calçamento de vias públicas (AZEVEDO, 1958). 

Nessa época a Rodovia Fernão Dias ainda não estava completamente 

construída. Seguindo o velho caminho colonial que ligava São Paulo à Atibaia e Bragança 

Paulista Aroldo de Azevedo encontra uma paisagem composta por chácaras de fins de 

semana e por residências de verão. As chácaras mereciam esse nome pelas hortas e 

pomares, já as residências lembravam as antigas sedes de fazendas paulistas. 

O clima serrano e as belas paisagens contribuíram para o surgimento de 

loteamentos de chácaras recreativas e clubes de campo. Desde o começo do século XX, a 

área tornou-se uma pequena estação de saúde, com a presença de sanatórios e casas de 

saúde. 

A ocupação da região apresenta dois momentos de maior afluxo, o primeiro 

entre 1941 e 1970, decaindo a partir de então até 1982 (HERLING, 2002). 

Em 1958, os loteamentos de fins exclusivamente especulativos, sem 

nenhuma preocupação em obedecer a qualquer plano urbanístico racional, já eram 

apontados como responsáveis pelo aspecto confuso e caótico da estrutura urbana dos 

bairros de além Tietê. A impossibilidade dos serviços públicos acompanharem o ritmo de 

expansão da cidade justifica o estado deplorável desses bairros (SILVA, 2000). 
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Trem da Cantareira 

Ao longo dos trilhos do “trem da Cantareira” havia muitos núcleos residenciais 

de classe média e de operários. Nos lotes, comprados em suaves prestações, as habitações 

eram modestas, geralmente construídas nos finais de semana e feriados, com a ajuda de 

amigos e parentes, praticamente um mutirão (AZEVEDO, 1958). 

O trem da Cantareira era um importante transporte para os moradores dessa 

área até o centro da cidade, com seus vagões superlotados, principalmente pela manhã em 

direção ao centro da cidade e, ao entardecer, em direção à Cantareira (AZEVEDO, 1958). 

A área da Santa Casa 

Um fato marcante na ocupação do Distrito do Tremembé foi, sem dúvida, a 

ocupação maciça de uma área pertencente à Santa Casa, em 1985, por aproximadamente 

duas mil famílias. Essa ocupação resultou em despejo judicial que teria graves proporções 

sociais e provocou a interferência do governo estadual que construiu o Conjunto 

Habitacional Jova Rural para atendimento das famílias despejadas. 

No início dos anos oitenta, o déficit habitacional gerado pela falta de 

investimentos nas décadas anteriores alimentava os movimentos sociais por moradia. “Esta 

foi uma das primeiras invasões organizadas realizadas no bojo do processo de 

redemocratização do país, que reduziram as possibilidades de retomada da posse, tendo 

em vista o uso social que se pretendia dar a terrenos vazios e ociosos” (HERLING, 2002). 

Assim, de forma paulatina, praticamente toda a área da Santa Casa foi ocupada com 

invasões, grilagens através de venda de lotes promovida por arrendatários da Santa Casa e 

grileiros comuns. 

A ocupação dessa área contou com o apoio da Prefeitura em pelo menos três 

loteamentos: Vila Nova Galvão (em 1982, com 60 mil m²), Jardim Filhos da Terra (em 1983, 

com 152 mil m²) e Jardim Palmares (em 1984, com 30 mil m²). Nestes casos, as famílias 

adquiriram a área com financiamento do FUNAPS. 

No início dos anos 90, relatórios de SEHAB apontavam para a necessidade 

de intervenção do município e propunham a desapropriação e urbanização da área a fim de 

evitar o surgimento de uma imensa favela no local, onde muitos habitariam locais com risco 

de vida. 

Os loteamentos irregulares implantados no Distrito do Tremembé (1990 – 

1999) 

  ÁREA 
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NOME DO LOTEAMENTO LOCAL (m²) 

Jardim Flor de Maio Rua Augusto Rodrigues 350.000 

Sociedade Amigos do Bairro Jova 

Rural II 

Estrada do Campo Limpo 320.000 

Associação por Habitação do 

Jardim Campo Limpo 

Rua “C” – Continuação - 

Jardim Fontalis 

270.000 

Cooperativa Habitacional Brasil 

Novo 

Rua Carlota Norberg 150.000 

Sociedade Organizadora Amigos 

do Jardim Joana D’Arc 

Rua Francisco Manfredini 

(prolongamento) 

70.000 

Associação dos Moradores da 

Cachoeirinha 

Estrada da Cachoeira – Sítio 

Campo Limpo 

50.000 

Cooperativa Habitacional Labitare Av. Sezefredo Fagundes, 

13.553 

50.000 

Sociedade Organizadora Amigos 

de Vila Rica 

Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 

6.990 

50.000 

Associação Construção por 

Mutirão Gleba 2 remanes. da 

liberdade 

Rua Barão Carlos Souza 

Anhumas 

 

45.000 

Associação pro Moradia Parque 

da Cantareira 

Rua São Cleto – final 40.000 

Associação Mulheres do Sorriso 

Negro 

Rua São Cleto, 6 35.000 

Associação Para Assentamento 

Popular Estrela D’Alva 

Rua Augusto Rodrigues – 

Prolongamento 

35.000 

Sociedade Amigos do Jardim 

Joana D’Arc 

Rua Ana do Sacramento 

Andrade 

35.000 

Associação de Moradores do 

Jardim Por do Sol 

Rua Francisco Manfredini 

(prolongamento) 

25.000 

Sociedade Organizadora Amigos 

do Uniserv 

Estrada do Corisco, 5.000 25.000 

Felix Cury Succar Rua Tamon, 553-A – Jd. 

Corisco 

12.000 

Artur Belarmino Garrido Av.Cel.Sezefredo Fagundes, 10.000 
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8.370 

Associação Estrela da Manhã Rua Francisco Manfredini 

(prolongamento) 

10.000 

Condomínio Ataliba Leonel Trav. Boaventura Colete – 

Sítio Campo Limpo 

10.000 

Sociedade Amigos do Jardim 

Joana D’Arc 

Rua Kotinda (altura do nº 

1.400) 

8.000 

Husni Sadallah Atallah Rua Irineo Varoni, 117 6.000 

Assoc. Moradia Leste I - V. 

Aricanduva 

Rua Nova Cachoeira 5.000 

Sociedade de Moradia Leste I de 

Vila Aricanduva 

Rua Nova Cachoeira 5.000 

Tabela 1. Loteamentos Irregulares implantados no Tremembé (1990 – 1999). 

Fonte: Subprefeitura Jaçanã – Tremembé. 

Os loteamentos irregulares implantados no Distrito do Tremembé apresentam 

áreas diferentes, desde 5 mil metros quadrados até mais de 350 mil metros quadrados. 

Após alguns anos da implantação, perdem-se os limites entre a maioria deles formando-se 

uma paisagem contínua. 

O Jardim Flor de Maio possui mais de 350 mil metros quadrados e está 

localizado no final da Rua Augusto Rodrigues. Com ruas sem pavimentação e declividade 

acentuada, não tem rede de esgoto e nem todas as ruas são iluminadas. 

Implantado em 1996, o Jardim Flor de Maio ainda necessita de muitos 

serviços básicos. 

Com mais de 300 mil metros quadrados, o loteamento Jova Rural II fez parte 

do programa “lote legal” da Prefeitura do Município de São Paulo. 

Também fez parte do programa a Vila Ayrosa, com a pavimentação de ruas, 

instalação de rede de água e esgoto e iluminação pública. As obras terminaram em 

novembro de 2002 com 17.902,42 m² de ruas pavimentadas, 955,40 m de redes de águas 

pluviais e 3.895,40 m de redes de esgoto (RESOLO, 2002). 

Na Associação Sobradinho, através do programa “lote legal”, foram 

executadas obras de pavimentação e saneamento. Foram 27.044,38 m² de vias 

pavimentadas, 657,60 m de redes de esgoto e 1.357,50 m de redes de águas pluviais 

(RESOLO, 2002). 
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O loteamento Joana D’Arc localizado na Rua Ana do Sacramento Andrade foi 

implantado em 1996 e conseguiu sua regularização junto a Prefeitura em 2004. 

O Jardim Corisco localizado no final da Rua Kotinda apresenta declividades 

acentuadas com riscos aos moradores, principalmente nos períodos de chuva. 

No prolongamento da Rua Francisco Manfredini localizam-se os loteamentos 

“Estrela da Manhã”, “Jardim Pôr do Sol” e “Jardim Joana D’Arc”. Juntos ocupam uma área 

de aproximadamente 105 mil metros quadrados. As ruas são de terra, sem iluminação e não 

há redes de águas pluviais nem esgoto. 

Nas proximidades do Horto Florestal foram implantados os loteamentos 

denominados “Associação pró-Moradia Parque da Cantareira” e “Associação Mulheres do 

Sorriso Negro” localizados no final da rua São Cleto ocupam aproximadamente 75 mil 

metros quadrados. 

A cidade legal e a cidade real 

A população urbana da cidade de São Paulo apresentou um crescimento 

surpreendente no século 20, principalmente entre 1960 e 1980 (tabela 02) quando a sua 

população passou de 3.781.446 para 8.475.380 habitantes. Para atender a demanda por 

moradia surgiram inúmeros empreendimentos populares em diversas regiões da cidade que 

apresentavam características semelhantes, entre elas o pagamento em suaves prestações, 

a não exigência de comprovação de renda, a ausência de áreas institucionais e de lazer, 

arruamentos mal planejados, lotes pequenos e ausência de serviços públicos básicos. 

Até o final da década de 70, o parcelamento do solo urbano foi regido pelo 

Decreto Lei Federal nº 58 de 1937. Na sessão de 11 de março de 1977 do Senado Federal, 

o Senador Otto Cyrillo Lehmann apresentou o projeto de lei nº 18/77. Em sua justificação, o 

senador destacou que o Decreto-Lei nº 58/37 não atendia mais a realidade. Que perdeu sua 

eficácia para tratar o problema urbano que se apresentava, principalmente a partir dos anos 

60 e não resguardava os compradores de loteadores inescrupulosos. 

Entre as discussões políticas e a aprovação da Lei, muitos empreendimentos 

puderam ser aprovados sem as restrições da Lei 6766/79. Assim, empresas imobiliárias 

mantiveram ainda por muito tempo o ramo de venda de lotes. O crescimento da demanda 

permitiu o aumento do preço dos terrenos urbanos aumentando ainda mais a lucratividade 

na venda de lotes. 

Quando foi apresentado o Projeto de lei nº 18, a intenção do legislador era 

coibir a implantação de loteamentos que não apresentassem condições e infra-estrutura 

para a ocupação urbana. Em dezembro de 1979, a Lei Federal nº 6766 impôs severas 
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restrições para o parcelamento do solo urbano e classificou como crime contra a 

administração pública vender lotes sem a devida aprovação dos órgãos competentes. 

Apesar de conter a intenção de impedir a continuidade da caótica urbanização das cidades, 

o baixo nível de renda dos moradores não permitia que estes adquirissem lotes 

regularizados, cujos preços eram cada vez mais altos por conseqüência da especulação 

imobiliária gerada pela crescente demanda. 

Após a aprovação da Lei Federal nº 6766/79, a Câmara Municipal de São 

Paulo aprovou, em 30 de Dezembro de 1981, a Lei nº 9413/81 que dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano na Cidade de São Paulo 

Na década de 1980, a necessidade de moradia pressionada pelo crescente 

aumento da população conduziu um grande número de pessoas à associações que lutavam 

por moradia. Algumas áreas foram invadidas e em outros casos a área foi adquirida por uma 

cooperativa e dividida em lotes para seus cooperados, desrespeitando as restrições 

contidas na legislação. Em 1985, já eram previstos o crescimento urbano e o aumento da 

pobreza e, conseqüentemente, a fragmentação material e social das grandes cidades 

(SANTOS, 2002). 

A partir de 1990, loteamentos irregulares com fins especulativos foram 

implantados usando o nome de associações ou cooperativas só de fachada, para esconder 

os verdadeiros loteadores. HERLING (2002) aponta “como uma das formas de escapar ao 

controle imposto pela Lei Lehmann, que criminaliza o loteador clandestino, os novos 

empreendedores constituem pretensas associações de moradores que adquirem a gleba em 

conjunto”. Em alguns casos, diversas associações eram dirigidas pelas mesmas pessoas. 

Até os seus advogados eram os mesmos. Quando punidos, a Justiça aplicou penas leves 

como a prestação de serviços comunitários ou a doação de cestas básicas. 

Assim, o mesmo processo de urbanização observado nos bairros pobres da 

periferia, antes da aprovação da Lei de loteamentos, continuou e esses empreendimentos 

apresentavam área inferior à 125m² por lote, ruas estreitas, ausência de áreas destinadas 

ao lazer e deficiência quanto a serviços públicos básicos. Percebemos que o processo se 

manteve na segunda metade do século passado e teve como indutor o crescimento da 

população pobre que passou a ocupar a periferia da cidade. 

A partir da constatação de que em associações seria possível adquirir uma 

moradia, áreas rurais do distrito do Tremembé foram valorizadas. Sítios e chácaras 

passaram a ser alvo de especuladores. Nos anos noventa, muitas dessas associações e 

cooperativas foram acusadas de serem de fachada, acobertando os verdadeiros loteadores. 

Os loteamentos eram formados antes mesmo da organização de uma cooperativa. Os lotes 

eram oferecidos aos interessados que ao adquirirem também se tornavam cooperados. Em 
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alguns casos as mesmas pessoas eram presidentes de várias associações, até os seus 

advogados eram os mesmos. 

A condição de irregularidade imposta pela legislação a partir da Lei Federal nº 

6.766/79, além de não impedir o avanço desse processo de urbanização nas cidades, 

acabou, ainda, excluindo da formalidade um grande número de moradores e essa condição 

foi apresentada pelos órgãos públicos como justificativa pela ausência de serviços. Essas 

carências também foram exploradas politicamente, principalmente às vésperas de eleições 

quando o grande número de moradores atraiu candidatos na busca de votos. 

As dificuldades para aquisição de moradia 

A grande demanda acumulada por moradias populares é resultado da adoção 

de políticas públicas habitacionais inadequadas, principalmente durante a ditadura militar 

quando os recursos do Sistema Financeiro da Habitação foram destinados à classe média. 

Conforme Wilson Cano em entrevista à Radio CBN em 30 de março de 2004, 

“na primeira década do regime militar, de 1964 a 1974, o Estado dirigiu os investimentos em 

habitação para a classe média, que atravessava um período de pleno emprego e podia 

adquirir casa ou apartamento subsidiado. Por isso a classe média estava feliz da vida. A 

partir de 1974, veio a crise do petróleo e esgotou o modelo de desenvolvimento, gerando 

uma gigantesca dívida social interna e externa”. 

Os programas habitacionais implantados pelo Estado a partir de 1980 

também não atendiam plenamente a demanda por habitação na cidade. Para aquisição de 

uma moradia, além da fila de espera, era necessário o atendimento de vários requisitos 

como, por exemplo, comprovação de renda. 

Os programas habitacionais oficiais: o conjunto habitacional Fazenda Itaim 

A título de comparação pesquisamos sobre a forma de aquisição e a situação 

atual dos moradores do Conjunto Habitacional Fazenda Itaim. Os Blocos pesquisados foram 

ocupados pelos seus moradores em 1994. 

A Fazenda Itaim já teve criação de gado e plantações de pêssegos e caquis. 

No início dos anos 80 diversos projetos habitacionais foram implantados no terreno da 

antiga fazenda por órgãos como Caixa Econômica Federal ou CDHU. Parte da área foi 

destinada à construção em mutirão, com apoio do governo. A área também sofreu invasões 

com parcelamentos irregulares. 

Localizada no limite da cidade de São Paulo com o município de Ferraz de 

Vasconcelos, é distante vinte e seis quilômetros do centro da cidade – marco zero. Para 
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chegar até lá, seguimos pela Avenida Tibúrcio de Souza por aproximadamente três 

quilômetros. Para chegar até o Conjunto Habitacional Fazenda Itaim, seguimos pela Rua 

Manuel Rodrigues Santiago até o nº 1.400. Rua Eugênio Grieco. 

Os interessados em adquirir um apartamento do conjunto, aguardaram 

aproximadamente seis anos em uma lista de espera. Um dos requisitos exigidos para a 

aquisição era comprovação de renda. O valor de cada apartamento foi R$ 25.000,00 a 

serem pagos durante vinte e cinco anos em parcelas no valor de vinte por cento do salário 

do comprador. 

Os apartamentos foram entregues sem nenhum acabamento. As paredes 

eram de bloco sem reboco e no chão apenas contra-piso. Continham vaso sanitário e 

lavatório no banheiro, pia na cozinha e tanque na lavanderia, todos o mais simples possível. 

Os apartamentos têm uma área de aproximadamente 40 metros quadrados. Cada bloco tem 

quatro pavimentos e não existe elevador. 

Os Blocos 10 e 11 foram entregues aos moradores em 1994. Na época da 

entrega, não havia linhas de ônibus, creches, escolas e postos de saúde que atendessem a 

nova demanda. Também o comércio local era precário. Não havia padarias, supermercados, 

farmácias. Não havia segurança, as ruas eram escuras e havia muitos terrenos baldios. 

Em 1994, apenas duas linhas de ônibus atendiam o local, com demora de 

quarenta minutos entre um ônibus e outro. Hoje, seis linhas servem o local. O percurso entre 

o conjunto e o centro de São Paulo demora aproximadamente duas horas. 

Até hoje, os serviços públicos como saúde, educação, transporte, laser, 

segurança e infra-estrutura viária, não atendem plenamente os moradores do Conjunto 

Habitacional Fazenda Itaim. O comércio local teve um significativo desenvolvimento, mas 

ainda não existem grandes supermercados, as farmácias são poucas, as feiras-livres não 

têm grande variedade de produtos. 

Problemas com a SABESP: No primeiro semestre de 2003, os 32 

apartamentos do bloco 11-A ficaram sem água. O motivo alegado pela SABESP foi a falta 

de pagamento. A água não é fornecida individualmente aos apartamentos. Todo o consumo 

dos 32 apartamentos é controlado por um único registro. A conta é incluída nas despesas do 

bloco e um representante dos moradores faz o “rateio” mensal que é pago pelos moradores. 

Porém, alguns dos moradores deixam de pagar o “rateio” e nem sempre o valor arrecadado 

é suficiente para pagar todas as contas. Assim, mesmo os que pagam as suas contas em 

dia ficaram sem água por mais de dez dias. 

As cooperativas habitacionais e as associações de moradores 
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Para compreendermos o papel das cooperativas habitacionais e das 

associações de moradores, é preciso lembrar que, de acordo com a Lei Federal 6766/79, 

vender lotes irregulares é crime. Assim, entre o dono da área e o comprador do lote, surge 

uma cooperativa ou associação que será legalmente responsável pelo parcelamento do 

solo. Ela é a responsável pela compra da área, pela divisão em lotes – em geral com cem 

metros quadrados – e pela venda desses lotes aos associados. 

Muitas áreas foram ocupadas e dividida em lotes, desrespeitando as 

restrições contidas na legislação. Algumas áreas particulares foram invadidas. É o caso do 

Jardim Filhos da Terra, implantado em uma área que pertencia à Santa Casa, ao longo da 

Avenida Maria Amália Lopes de Azevedo, Distrito do Tremembé. Em outros casos, a área foi 

adquirida por uma cooperativa e dividida em lotes para seus cooperados. 

No período de 1990 a 1999, essas associações foram acusadas de serem de 

fachada, ocultando os verdadeiros loteadores das áreas. Investigações do Ministério Público 

e da Polícia Civil, apuraram que as mesmas pessoas dirigiam várias associações. Até os 

seus advogados eram os mesmos. As penas aplicadas pela Justiça foram brandas como a 

prestação de serviços comunitários ou doação de cestas básicas. 

Para adquirir um lote, o interessado deveria também fazer parte dessa 

associação ou cooperativa. Assim, todos os compradores são membros dessas 

associações. No loteamento “Jardim Flor de maio”, os lotes foram vendidos, no ano de 

1996, por quatorze mil e duzentos reais, sendo dois mil e quinhentos reais de entrada e o 

restante dividido em quarenta e oito mensalidades. Parte do valor da compra – R$ 1.200,00 

- foi destinada ao pagamento de comissão aos corretores. Neste caso, conforme consta na 

proposta de compra , a vendedora foi a “Associação de Moradia Leste I de Vila Aricanduva”. 

O poder público 

A Prefeitura do Município de São Paulo é o órgão responsável pela 

aprovação e fiscalização do parcelamento do solo na cidade. Os loteamentos irregulares 

foram multados e embargados, mas as multas não foram pagas e os embargos não foram 

respeitados. As medidas tomadas pelo município foram ineficazes para impedir a 

implantação desses loteamentos e a forma de organização das associações dificultou a 

identificação dos responsáveis pelo parcelamento. 

Desrespeitando a Lei, milhares de lotes foram vendidos. Seus compradores, 

mesmo suspeitando da legalidade do empreendimento, viam a possibilidade de adquirirem 

um terreno por um preço acessível. A promessa de que futuramente o parcelamento seria 

regularizado era feita por escrito na proposta de compra e venda. 
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A crença de que tudo seria regularizado era reforçada pelos órgãos oficiais. A 

própria Prefeitura, ineficiente no momento da implantação, atendia às reivindicações dos 

moradores de áreas irregulares executando serviços tais como regularização mecânica e 

pavimentação das ruas. A Sabesp instalava a rede de água e a Eletropaulo a rede de 

energia elétrica. Assim, a existência de outros loteamentos já implantados dava a impressão 

que o “negócio” daria certo. 

Até hoje, a Prefeitura do Município de São Paulo aplica multas por 

parcelamento irregular. Alguns desses loteamentos buscam a regularização, como é o caso 

do loteamento Joana D’Árc – Rua Ana do Sacramento Andrade. A Prefeitura também criou 

programas como o “lote legal” com a finalidade de melhorar a qualidade de vida de 

moradores de loteamentos irregulares. 

O contexto político na década de 1990 

Há muito tempo, o “loteamento” das administrações regionais entre os 

vereadores é denunciado pela mídia como uma forma do Prefeito obter maioria de votos na 

Câmara Municipal. 

A necessidade de apoio do poder público levava a população dessas áreas a 

algum político, que pudesse intervir em favor desses moradores para atender pedidos como 

ampliação da rede de ônibus, manutenção das ruas, construção de postos policiais, 

aumento do efetivo policial na área, rede de água, rede de energia elétrica, iluminação. O 

grande número de moradores nessas áreas atraiu muitos candidatos na busca de votos. 

No final da década de 1990, vereadores da cidade de São Paulo foram 

acusados de interferência política nas Administrações Regionais e de estarem envolvidos 

em casos de corrupção. 

As determinações contidas na legislação não foram suficientes para impedir a 

implantação desses loteamentos na região. Apesar do Ministério Público ter denunciado os 

responsáveis pelos parcelamentos, no âmbito judicial não há nenhuma ação no sentido de 

recuperação dessas áreas. A paisagem mudou e parece mesmo irreversível. 

A Prefeitura do Município de São Paulo intensificou a fiscalização e, a partir 

de 1999, não surgiram novos loteamentos irregulares no Distrito do Tremembé. Contudo, 

nos loteamentos já implantados o processo de adensamento continua com a construção de 

novas habitações ou de ampliação das já existentes. 

As desigualdades regionais no Brasil 
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Na ausência de alternativas, essa urbanização caótica é conseqüência da 

necessidade de ocupação do solo por mais de dez milhões de pessoas. E esta aglomeração 

é resultado do contínuo movimento migratório em direção ao Estado de São Paulo, 

provocado pelas diferenças regionais no Brasil (tabela 2). 

 1960 1980 2000 

Norte    

Roraima 0,355 0,873 0,671 

Amapá 0,623 0,695 0,623 

Amazonas 0,360 0,748 0,414 

Pará 0,282 0,657 0,415 

Rondônia 0,360 0,778 0,676 

Acre 0,462 0,661 0,475 

Tocantins   0,306 

Media Na Região ** 0,407 0,735 0,511 

Nordeste    

Maranhão 0,010 0,135 0,001 

Piauí 0,002 0,002 0,045 

Ceará 0,080 0,153 0,117 

Rio Grande Do Norte 0,144 0,193 0,229 

Paraíba 0,067 0,086 0,129 

Pernambuco 0,130 0,315 0,234 

Alagoas 0,056 0,164 0,082 

Sergipe 0,046 0,283 0,187 

Bahia 0,144 0,379 0,119 

Media Na Região ** 0,075 0,190 0,127 

Centro-Oeste    

Goiás 0,458 0,705 0,683 

Mato Grosso 0,462 0,739 0,748 

Mato Grosso Do Sul   0,731 

Distrito Federal   0,998 

Média Na Região ** 0,460 0,722 0,790 

Sudeste    

Minas Gerais 0,287 0,623 0,609 

Espírito Santo 0,289 0,686 0,712 
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Rio De Janeiro 0,998 0,948 0,842 

São Paulo 0,841 0,999 0,958 

Media Na Região ** 0,604 0,814 0,780 

Sul    

Paraná 0,628 0,761 0,796 

Santa Catarina 0,477 0,862 0,951 

Rio Grande Do Sul 0,656 0,828 0,855 

Média Na Região ** 0,590 0,817 0,867 

Média Brasil * 0,342 0,555 0,606 

Tabela 2: Índice de Pobreza – Brasil (1960 – 1980 – 2000) 

*Média Brasil: Média aritmética ponderada pela população. 

**Média da região: Média aritmética  

Fonte: Atlas de exclusão social no Brasil. 

As desigualdades sociais no Brasil são evidenciadas pelo índice de pobreza, 

destacando-se a região Nordeste que apresentou os menores índices e as regiões Sul e 

Sudeste apresentaram os índices maiores em 1960 e 1980. Em 2000, a região Centro-

Oeste atinge índice superior ao Sudeste. 

As médias das regiões Sul e Sudeste são próximas, porém a região Sul 

apresenta homogeneidade enquanto que na região Sudeste os Estados de Minas Gerais e 

Espírito Santo apresentam índices sensivelmente menores que os índices dos Estados do 

Rio de Janeiro e São Paulo. Essa diferença diminuiu no período analisado. 

A média nacional apresentou uma tendência de melhora no índice de 

pobreza, passando de 0,342 em 1960 para 0,555 em 1980 e 0,606 em 2000. 

Apesar da média nacional apresentar uma evolução, as regiões Norte, 

Sudeste e Nordeste não acompanharam e a região Nordeste apresentou médias muito 

abaixo da média nacional: 0,075 em 1960, 0,190 em 1980 e 0,127 em 2000. 

Os movimentos migratórios brasileiros mostram-se diretamente ligados às 

desigualdades regionais. Enquanto as regiões pobres perderam população, as regiões mais 

desenvolvidas economicamente apresentaram taxas de crescimento surpreendentes, 

principalmente na segunda metade do século 20. 

 1900 1920 1940 1960 1980 2000 

São 239.820 579.033 1.326.261 3.781.446 8.475.380 10.398.576 
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Paulo 

RMSP 302.787 702.248 1.568.045 4.854.414 12.549.676 17.807.926 

Estado 

de São 

Paulo 

2.282.279 4.592.188 7.180.316 12.809231 24.953.238 36.909.200 

Tabela 3. Evolução da população nos municípios da Região Metropolitana de São Paulo. 

Fonte: Fundação SEADE e IBGE. 

O município de São Paulo é o mais populoso do país e concentra mais de 

50% da população da Região Metropolitana de São Paulo. 

A partir de 1940, a cidade de São Paulo apresentou taxas de crescimento 

inferiores a outros municípios da RMSP. A taxa de crescimento paulistana no período foi 

inferior a taxa media de crescimento da Região Metropolitana (tabela 4). 

 1920 – 1940 1940 – 1960 1960 – 1980 1980 – 2000 

São Paulo 129,04% 185,12% 124,13% 22,69% 

Guarulhos 125,45% 649,76% 425,49% 101,75% 

R.M.S.P. 123,29% 209,58% 158,52% 41,90% 

Estado de 

São Paulo 

56,36% 78,39% 94,81% 47,91% 

Tabela 4. Aumento da população. Fonte: Fundação SEADE e IBGE. 

  Mesmo apresentando taxas de crescimento menores, o aumento de 

população na cidade de São Paulo é mais expressivo. Entre 1990 e 2000, teve sua 

população aumentada em 886 mil pessoas. 

 1960 1970 1980 1990 2000 

São Paulo 3.781.446 5.885.475 8.475.380 9.512.545 10.398.576 

Guarulhos 100.760 233.472 529.483 755.550 1.068.208 

São Bernardo 

do Campo 

81.255 199.029 423.677 550.164 699.015 

Osasco 115.028 280.462 473.168 557.096 650.153 

Santo André 242.920 416.637 552.069 609.029 648.121 

Mauá 28.646 100.446 204.582 284.002 362.399 

Diadema 12.267 70.467 227.616 296.276 355.867 

Carapicuíba - - - 53.726 184.591 271.572 343.044 
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Mogi das 

Cruzes 

99.616 137.853 196.941 264.422 329.099 

Itaquaquecet

uba 

11.449 28.654 72.155 151.269 271.131 

Tabela 5. Evolução da população nos 10 municípios mais populosos da RMSP 1960 – 2000 

Fonte: Fundação SEADE e IBGE. 

Dentro do município de São Paulo, encontramos taxas desiguais de 

crescimento da população entre 1991 e 1996, com diminuição da população na área central 

do município, que apresentou taxas de crescimento populacional entre 0 e -6,24%, e 

aumento na periferia, com taxas de crescimento entre 0 e 18,12% (Atlas Ambiental) 

Além da desigualdade nas taxas de crescimento, o município de São Paulo 

apresenta desigualdades sociais entre os seus Distritos. Os índices de pobresa nos distritos 

centrais estão entre 0,75 e 1,0, predominando índices acima de 9,0, enquanto que a 

periferia apresentou índices abaixo de 0,75 (CAMPOS et al., 2003). 

Entre 1991 e 2000, o distrito do Tremembé teve a sua população aumentada 

de 125 mil para 163 mil habitantes e foi o segundo em desmatamentos (tabela 6). 

 População 

1991 

População 

2000 

Cresci-

mento 

Bruto 

Taxa (%) de 

Crescimento 

Desmata-

mento 

(Hectares) 

Jd.Ângela 178.373 245.805 67432 37,80 410.76 

Tremembé 125.075 163.803 38728 30,96 407.61 

Perus 46.301 70.689 24388 52,67 328.59 

Iguatemi 59.820 101.780 41960 70,14 338.13 

Parelheiros 55.594 102.836 47242 84,97 345.6 

Grajaú 193.754 333.436 139682 72,09 238.86 

Anhanguera 12.408 38.427 26019 209,69 317.7 

CTiradentes 96.281 190.657 94376 98,02 323.01 

Jaraguá 93.185 145.900 52715 56,57 274.41 

São Rafael 89.862 125.088 35226 39,20 255.51 

Tabela 6. Crescimento populacional dos dez distritos que apresentaram os maiores índices 

de desmatamento na cidade entre 1991 e 2000. 

Fonte: Atlas Ambiental – Secretaria do Verde e Meio Ambiente do Município de São Paulo 

Considerações finais 
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Entre 1990 e 1999, os loteamentos irregulares implantados no Distrito do 

Tremembé ocuparam uma área de aproximadamente um milhão e seiscentos mil metros 

quadrados. 

No mesmo período, a população do Tremembé passou de 125 mil habitantes 

em 1991 para 163 mil em 2000, apresentando uma taxa de crescimento no período de 

30,96%. O Distrito também foi o segundo em desmatamentos na cidade com quatrocentos e 

sete hectares desmatados, perdendo apenas para o Jardim Ângela com quatrocentos e dez 

hectares desmatados. 

Os moradores contam com associações locais e com o “Movimento de Luta 

pela Regularização de Loteamentos da Zona Norte”. Para o movimento, a aprovação da Lei 

nº 13.428/02 do Município de São Paulo pode significar a regularização desses loteamentos. 

A postura do poder público é de tolerância à irregularidade desses 

loteamentos, aplicando multas que provavelmente nunca serão pagas. A infra-estrutura 

instalada por órgãos como a Sabesp, Eletropaulo e a própria Prefeitura do Município de São 

Paulo, demonstra que a ocupação urbana dessas áreas é irreversível. 

Com o surgimento desses novos bairros, surgiu um novo mercado local. 

Destacam-se os comércios de materiais para construção, bares, mercearias e padarias. 

Outro ramo intensificado na região é o transporte público, com um significativo aumento de 

ônibus e lotações, reforçando que a ocupação urbana dessa área é definitiva. 

Aproximadamente três milhões de pessoas moram em loteamentos 

irregulares no município de São Paulo. Na análise da implantação de loteamentos na cidade 

de São Paulo, pudemos constatar que o processo é dinâmico. Pesquisa da Fundação 

SEADE sobre os movimentos migratórios interestaduais demonstrou que entre 1995 e 2000, 

410 mil pessoas chegaram à cidade de São Paulo. 

A inexistência de uma política habitacional que atenda essa demanda sugere 

que nos próximos anos estaremos diante de um novo surto de ocupações, como ocorreu 

nos anos que antecederam a aprovação da Lei 6766/79 ou no período de análise desta 

pesquisa. “Se continuarmos a estudar e intervir na cidade usando modelos inadequados e 

sem consideração pelas realidades globais do país, como de um modo geral ainda se faz, 

quem causará mais medo na cidade não será o bandido que nos espreita na esquina, mas 

os responsáveis pelo pensamento dos problemas urbanos e pelas soluções encontradas” 

(SANTOS, 2002). 
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