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RESUMO  

 

Vazios urbanos não cumprem a função social da cidade e da propriedade. A existencia de 

áreas em zonas urbanas que não são ocupadas ou são subutilizadas, principalmente quando 

possuem infraestruturas disponiveis não atendem aos principios constitucionais e nem 

mesmo de interesse público. Para orientar o crescimento fisico e o desenvolvimento das 

cidades, o Estatuto da Cidade estabeleceu instrumentos que são regulamentados pelos 

Planos Diretores, que devem diagnosticar os tipos de vazios urbanos a fim de aplicar os 

instrumentos pertinentes para a correta ocupação. Considerando esse cenário, o presente 

trabalho traz uma leitura e análise dos vazios urbanos existentes na cidade de São 

Carlos/SP/Brasil, distinguindo seus tipos e características a fim de orientar ocupação ou 

preservação de áreas conforme a realidade local. Espera-se, portanto, que a partir deste 

resultado seja possível dar suporte às políticas urbanas de combate aos vazios na cidade de 

São Carlos principalmente na atual fase de revisão. 

 

1 INTRODUÇÃO E CONCEITOS  

 

Para a cidade o ato de planejar é imprescindível, para que haja interação entre a iniciativa 

privada e o poder público, visando à minimização dos impactos socioambientais e o bem-

estar público. Segundo Catanoce (2002) o planejamento é uma ferramenta indispensável 

para orientar o desenvolvimento de uma região, fornecendo os subsídios necessários ao 

manejo ambiental, com a meta específica de melhorar as condições de vida das 

populações. 

 

Devido ao crescimento horizontal desigual nas cidades se faz notória a necessidade de 

regulamentação e orientação pelo poder público. A Constituição Brasileira, nos artigos 182 

e183 trata da política de desenvolvimento urbano e da função social da propriedade, mas 

foi a Lei Federal nº 10.251 de 2001, chamada de Estatuto da Cidade (EC) que estabeleceu 

os instrumentos jurídico-urbanísticos, os quais foram regulamentados pelos Planos 

Diretores Municipais para aplicação nas diferentes realidades brasileiras. O Plano Diretor 

Municipal, como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana 

conforme descreve a lei (Brasil, 2005) tem a obrigatoriedade de ser efetivado nos 

municípios com: mais de vinte mil habitantes; integrantes de regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas; onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos 

previstos no §4ºdo artigo182 da Constituição Federal; integrantes de áreas de especial 

interesse turístico; inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 



 

O Plano Diretor (PD) é um instrumento de planejamento do território e, apesar de não se 

ter um consenso sobre sua abrangência, pode-se adotar a conceituação de (Villaça,1999) na 

qual um plano é, a partir de um diagnóstico científico da realidade física, social, 

econômica, política e administrativa da cidade, do município e de sua região, um conjunto 

de propostas para o futuro desenvolvimento socioeconômico e futura organização espacial 

dos usos do solo urbano, das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais da 

estrutura urbana, para a cidade e para o município, propostas estas definidas para curto, 

médio e longo prazo, e aprovada por lei municipal.  Mais especificamente o PD se utiliza 

de instrumentos para nortear o desenvolvimento e ordenamento da expansão urbana da 

cidade. Segundo (Brasil, 2005) o PD tem a tarefa de delimitar as áreas urbanas onde serão 

necessárias ações coercitivas do poder público para que as propriedades urbanas ali 

situadas cumpram sua função social.  

 

É através do Plano Diretor (PD) que se regulamenta o uso de poderosos instrumentos 

como: parcelamento, edificação ou utilização compulsória, IPTU progressivo no tempo, 

preempção, outorga onerosa do direito de construir, transferência de potencial construtivo, 

utilizados principalmente no combate aos vazios urbanos e especulação mobiliária 

resultante. Conforme aponta (Villaça,2001) a partir do momento que se tem informações 

sobre a cidade, é possível realizar o planejamento urbano mais eficaz direcionado os locais 

que devem ser ocupados e procurando inibir a especulação imobiliária destinando terrenos 

para usos apropriados.  

 

Alguns PDs utilizam o referencial espacial macrozoneamento para estabelecer o uso e 

ocupação do solo em um município como um todo (rural e urbano) através de requisitos 

básicos da cidade como o conhecimento da realidade local, dados geomorfológicos, dados 

relativos à infraestrutura, caracterização do uso e ocupação do solo e preço da terra. 

Depois de delimitado, o Macrozoneamento permite definir o uso residencial, industrial, 

comércio e serviços, equipamentos públicos e ainda indicar áreas de interesse de uso ou 

onde se pretende coibir, incentivar ou qualificar a ocupação. 

 

A Lei do Uso e Ocupação do Solo vai definir função e dar regras, onde pode ou não ser 

construído e o tamanho das construções nos terrenos por zona são definidos pela relação de 

densidade; pelas atividades (comércio, moradias, serviços, indústrias), bem como pelo tipo 

das edificações verticalizadas ou não e tamanho dos lotes. Além destas questões - que 

juntas formam o chamado Regime Urbanístico - devem ser considerados também os casos 

de Projetos Especiais e a possibilidade de utilização do Solo Criado. 

 

Este artigo aprofunda o conhecimento sobre os vazios urbanos na cidade de São Carlos 

(SP), analisam-se e localizam-se os vazios urbanos através de tecnologias de 

geoprocessamento para melhor planejar a aplicabilidade dos instrumentos. Para objeto de 

pesquisa se delimitará as áreas ociosas ou subutilizadas no perímetro urbano que se 

configuram como vazios urbanos, os quais são rodeados por infraestrutura. Adotou-se 

como definição para os vazios urbanos que tratam-se de áreas ociosas, espaços 

subutilizados a espera de valorização imobiliária, configurando-se como elemento de 

especulação do solo urbano, configuram vazios físicos, associados a grande porção de terra 

e que geralmente caracterizam-se por ser espaços não parcelados e loteamentos não 

ocupados. (GALVÃO, 2013) 

Este estudo foi sistematizado nas seguintes etapas: levantamento de dados cartográficos e 

do Plano Diretor vigente na cidade de São Carlos (PDSC,2005), localização e identificação 



dos vazios, sua classificação e análise quanto ao seu tipo e aproveitamentos possíveis. A 

proposta foi agrupar dados, atualizá-los e complementar com identificação em imagem a 

fim de localizar, identificar e classificar os vazios urbanos no perímetro urbano de São 

Carlos.Tal levantamento foi feito sobre base cartográfica, com o auxílio do software 

ARCGIS licenciado pela UFSCAR. Compondo a base foram inseridos os dados fornecidos 

pela prefeitura de São Carlos como áreas públicas, zoneamento da cidade e as ruas. 

 

A classificação estabelecida foi: áreas públicas, áreas institucionais, sistema de recreio, 

APPs municipais, bens dominicais, faixa de proteção dentre outras. Áreas livres (1) ou non 

aedificandi (2) áreas com restrições urbanísticas (Classificação baseada em mapas da 

Prefeitura Municipal Com o auxílio da imagem de satélite Quick Bird 2014 de resolução 

meio metro), onde foi possível identificar e classificar visualmente as outras classes da 

pesquisa vazios urbanos: (3) vazios parcelados, e (4) vazios não parcelados. No decorrer da 

pesquisa sentiu-se a necessidade de criar uma nova classe para localizar a vegetação nativa 

o qual será a classe (5)- vazios que devem ser preservados. 

 

No PDSC 2005 foi elaborado um mapa de macrozoneamento urbano e rural que foi 

analisado em sua territorialidade urbana, recorte estabelecido neste trabalho a fim de 

atingir as principais áreas de ocupação para fins urbanos. Para esse recorte metodológico 

foram utilizadas somente as zonas 1, 2, 3 e 5 o que envolve também as AEIS (Área de 

Especial Interesse Social), definidas no PDSC 2005 que tratam das áreas destinadas à 

produção e à manutenção de Habitação de Interesse Social, com destinação específica, 

normas próprias de uso e ocupação do solo.  

 

A classificação dos vazios a ser proposta neste trabalho, portanto se dá totalmente  dentro 

das quatro zonas que estão na área urbana. Dessa forma foram agrupadas em quatro classes 

de vazios urbanos na Zona 1 (Ocupação Induzida). Nesta Zona delimitaram-se todos os 

vazios identificados, independente das dimensões, que foram posteriormente classificadas. 

Este procedimento justifica-se uma vez que a área central tem como característica sua 

maior densidade e aproveitamento dos lotes além de maior disponibilidade de 

infraestrutura e equipamentos urbanos, merecendo maior cuidado na análise de 

identificação e caracterização dos vazios visando o cumprimento da função social. Nas 

demais zonas, isto é, zonas 2, 3 e 5 os vazios foram levantados através de classificação da 

imagem considerando somente áreas de dimensões superiores a 10.000,00 m², e demais 

áreas de caráter ambiental e institucional. 

 

2 ANÁLISE DOS VAZIOS URBANOS 

 

Na cidade de São Carlos (SP), o Plano Diretor vigente utilizou a Lei de Zoneamento e uso 

do solo para definir diretrizes em seu território. Segundo o Art. 18 as normas de 

zoneamento como estratégia da política urbana, consistem no estabelecimento de zonas 

com características semelhantes com o propósito de favorecer a implantação tanto dos 

instrumentos de ordenamento e controle urbano, quanto de Áreas de Especial Interesse. 

O Município é composto por zoneamentos rural e urbano, este trabalho delimitou como 

área de análise somente as zonas da área urbana do município de  São Carlos. Na Figura 1 

estão representadas as Zonas de análise: Zona 1-ocupação induzida, Zona 2-ocupação 

condicionada, Zona 3-recuperação e ocupação controlada e a Zona 5-proteção e ocupação 

restrita, a qual está parcialmente inserida no perímetro urbano.  

Sobre as Áreas de Especiais Interesses (AEI) pode-se destacar o Art. 56 do Plano Diretor 

(São Carlos, 2005) . As AEIs compreendem as porções do território que exigem tratamento 



especial por destacar determinadas especificidades, cumprindo funções especiais no 

planejamento e no ordenamento do território, complementando o zoneamento por meio de 

normas especiais de parcelamento, uso e ocupação do solo, classificando-se em: área 

especial de interesse histórico, interesse ambiental, interesse turístico, histórico e 

ecológico, interesse turístico, esportivo e ecológico, interesse industrial, interesse de 

transporte aéreo, interesse social. 

 

O objeto de estudo foram os vazios urbanos inseridos nas zonas urbanas incluindo as 

AEIS. Para classificação, estes vazios urbanos foram separados em classes e categorias (i) 

áreas livres e (ii) vazios urbanos.  

Na categoria (i) áreas livres têm-Se as classes dos tipos:  (1): todas as áreas non-aedificandi 

(como exemplo área de preservação permanente faixa de proteção, restrições topográficas 

e geológicas, Reflorestamento);  (2): áreas com restrições urbanísticas previstas no plano 

diretor da cidade (por exemplo, área institucional, bens dominiais, sistema de recreio). 

Na categoria (ii) vazios urbanos (áreas vazias ou subutilizadas) têm-se as classes:  

 (3): vazios urbanos parcelados (para aqueles resultantes de parcelamento do solo com a 

classificação em lotes). (4): vazios urbanos não parcelados (casos onde não há divisão de 

unidades territoriais (lotes), ou seja, ainda são glebas ou grandes propriedades urbanas); 

(5): áreas de maciços verdes ( mata densa) 

 

 
Figura 1 Localização das zonas urbanas no município de São Carlos-SP 



2.1 Vazios relativos à Zona 1 (Zona de Ocupação Induzida)  

 

Esta zona está na área central da cidade, com as melhores condições de infraestrutura. 

Podemos mencionar que as características segundo o artigo 25 do PDSC (São Carlos, 2005) 

são:  Áreas de uso misto com predominância de comércio e serviços, em detrimento de uso 

habitacional na área central; Concentração de população de alta renda, com predominância de 

população idosa no centro; Concentração de imóveis de interesse histórico e cultural, e de 

imóveis não edificados, não utilizados e subtilizados; Zona inteiramente contida em faixa 

localizada entre as barreiras da mobilidade urbana formadas pela ferrovia da Rede Ferroviária 

Federal e da Rodovia Washington Luiz – SP 310. 

 

Para ocupar a área desta Zona 1 é necessária seguir as diretrizes definidas no PDSC (São 

Carlos, 2005)  segundo artigo 26 são: Garantir a diversidade de usos, em especial o 

habitacional, restringindo os conflitos de vizinhança; Equacionar os conflitos de uso; Preservar 

a diversidade social; Destinar áreas   infraestruturas para uso de habitação popular; Incrementar 

o adensamento; Promover a ocupação de glebas e lotes vazios e de imóveis vagos e 

subutilizados; Promover a preservação do patrimônio histórico e arquitetônico urbano; 

Respeitar os usos consolidados; Promover o controle da permeabilidade do solo; Estabelecer 

que os novos parcelamentos garantam o provimento da infraestrutura de acordo com o impacto 

que sua implantação acarrete nas imediações, além das exigências previstas na legislação que 

trata do parcelamento do solo.  

 

Inserida na Zona 1 encontra-se uma área de uso especial, o campus universitário, e algumas 

Áreas de Especiais Interesses-AEI. As AEI pertencentes à Zona 1 são: AEI ambientais na qual 

estão localizadas na faixa do rio, AEI histórica localizada em um faixa de patrimônios 

históricos da área central da cidade e a AEI social tipo1 destinadas a proporcionar condições de 

moradia à população de baixa renda. No levantamento de classes na Zona 1 encontram-se as 

áreas ambientais na classe do Tipo 1 que são (áreas non-aedificandi). As áreas dos vazios 

institucionais estão na classe do Tipo 2 (áreas com restrições urbanísticas previstas no plano 

diretor da cidade) e essa quantidade de áreas foi mais expressiva pois abrange áreas de bens 

dominiais e áreas institucionais com restrições urbanísticas e sistema de recreio. 

 

 Na classificação realizada através da imagem de satélite pudemos classificar diversos 

dimensões de vazios não ocupados ou subutilizado na classe do Tipo 3 (vazios urbanos 

parcelados). Nesta classe encontrou-se 525 polígonos de áreas vazias livres dentro do 

perímetro da Zona 1 que abrangem a área central de São Carlos. Já na  identificação de vazios 

não ocupados ou subutilizados na classe do Tipo 4 encontrou-se grandes áreas próximas da 

área de urbanização consolidada que dispõem, de toda infraestrutura. Localizou-se a classe do 

Tipo 5 (áreas dos maciços verdes de vegetação nativa) em sua maior localização nas faixas de 

APP de rio e outras isoladas.  

 

Mensurando as informações dos vazios na Zona 1, buscamos demostrar na Tabela 1 quantos 

polígonos foram encontrados divididos em faixas por metragem, destacando os vazios do Tipo 

3 e 4 caracterizados por vazios especulativos e alvo de políticas de ocupação e parcelamento 

compulsórios. Para localizar os vazios classificados e as AEI, foram demostrados na Figura 2 a 

localização dos vazios identificados anteriormente pela imagem de satélite somados aos dados 

de localização e área dos  espaços públicos conforme mapa PDSC e assim classificado como 

Tipo 1 e 2 nesta pesquisa. 

 

 



Tabela1 Número de vazios por tipo na Zona1 
Dimensões das 

áreas (m²) 

Quantidade por tipo: 

T3 T4 

<            125 5 5 

125         250 29 - 

250         500 145 - 

500         750 110 - 

750        1000 52 2 

1000       5000 154 5 

5000     10000 21 7 

  10000        > 9 13 

 

 

 
Fig. 2 Vazios urbanos na Zona 1 



 

2.2 Zona 2 Zona de Ocupação Condicionada 

 

A Zona 2 está no entorno da área central, é uma área com predominância de uso misto e tem 

uma diversidade de padrão ocupacional. Esta zona tem as seguintes características segundo o 

artigo Art. 28 do Plano Diretor: Fragmentação e descontinuidade do sistema viário; Presença 

de áreas com carência de infraestrutura de drenagem; Ocorrência de bolsões com deficiência 

de áreas públicas ou de equipamentos públicos; Ocorrência de bairros que exigem a 

transposição das barreiras da mobilidade urbana em razão da ferrovia da Rede Ferroviária 

Federal e da Rodovia Washington Luiz – SP 310; Ocorrência de loteamentos com uso misto 

consolidado ferindo o disposto nos contratos de loteamentos a serem regularizados por meio de 

outorga onerosa de alteração de uso do solo. 

 

Para ocupar esta área da zona deve seguir as seguintes diretrizes segundo o Art. 29 do Plano 

Diretor: prover áreas infraestruturas para uso de habitação popular; garantir a diversidade de 

uso e de padrão social; equacionar conflitos de uso e ocupação do solo; adequar as 

transposições da ferrovia e da Rodovia Washington Luiz - SP 310; adequar o sistema   viário   

urbano nas regiões de morfologia fragmentada; adequar o sistema de drenagem; respeitar os 

usos consolidados; promover as medidas necessárias para assegurar as condições urbanísticas e 

ambientais adequadas visando consolidar distritos industriais e estabelecer que os novos 

parcelamentos garantam o provimento da infraestrutura de acordo com o impacto que sua 

implantação acarrete nas imediações, além de promover o adensamento nos eixos mais bem 

infraestruturas desta Zona 2,configurados nas Avenidas Henrique Gregori, Grécia e 

Theodureto de Camargo. 

 

A Zona 2 é a maior zona definida  dentro do perímetro urbano. Ela é bem espacializada 

abrangendo áreas urbanizadas em todos os lados, não engloba nenhum dos 3 campi 

universitários da cidade. Na Zona 2 encontramos inserida as Áreas de Especiais Interesses -

AEIs do tipo ambiental, histórica, industrial e AEIS sociais do tipo 1, 2 e 3. Esta zona,  possui 

classes de vazios ambientais do Tipo 1 (áreas non-aedificandi) e classes de vazios 

institucionais do Tipo 2 (áreas com restrições urbanísticas) espalhadas por toda a zona na qual 

pode ser melhor visualizada no mapa da Figura 3. 

 

Localizamos as classes do Tipo 3 (vazios urbanos parcelados) e do Tipo 4 (vazios urbanos não 

parcelados) e delimitamos as áreas acima de 10.000,00 m². Destaca-se aqui que os vazios ainda 

não parcelados que apresentam dimensões acima de 10.000 m2 deverão ser objeto de 

parcelamento mediante atendimento à legislação de parcelamento do solo , em especial a lei 

6766/79 que regulamenta a doação de áreas verdes, institucionais e sistema viário entre outros 

no processo de parcelamento das glebas. Ressalta-se que na Zona 2 foram encontrados 24 

polígonos de vazios da classe do Tipo 3 e uma quantidade mais expressiva 10 polígonos para a 

faixa 10 a 15mil m². Para classe do Tipo 4 foram encontradas muitas áreas de grandes 

dimensões sendo o maior polígono possui 475 mil m², demonstradas na Tabela 2. 

 

 Tabela 2 Número de vazios por tipo na Zona 2 

 
Dimensões das 

áreas (m²) 

Quantidade por tipo 

T3 T4 

10000      15000 10 11 

15000      20000 3 10 

20000      25000 3 6 

25000          > 8 42 



Tão importante quanto quantifica-las para ressaltar a expressividade  da ocorrência está a 

necessidade de especializá-las , principalmente frente a quantidade e especificidade dos vazios 

das classes T3 e T4, conforme  Figura 3. 

 

 

 

 
Fig. 3 Vazios urbanos na Zona 2  

 

 



2.3 Zona 3 - Zona de Recuperação e Ocupação Controlada  

 

A Zona 3 está dividida em duas regiões da cidade - Zona 3 A e Zona 3 B, divididas em função 

de características diferentes em suas fragilidades social e ambiental. As características da Zona 

3A segundo o Art. 32 do PDSC (São Carlos, 2005)  são: encostas com alta declividade; Solo 

suscetível a erosões com córregos assoreados; Infraestrutura precária; Parcelamentos 

irregulares localizados nas proximidades de encostas de alta declividade; Parcelamentos 

irregulares localizados em áreas isoladas com precariedade de interligação viária com a malha 

urbana consolidada; Concentração da população de baixa renda. 

 

As características para a Zona 3B segundo o Art. 34 do PDSC são: localização em área de 

proteção e recuperação do manancial de captação superficial do Córrego do Monjolinho; 

dificuldade de acesso em função da barreira formada pela Rodovia Washington Luiz – SP 310; 

loteamentos com precariedade no sistema de drenagem; carência de equipamentos públicos; 

ocorrência de loteamentos com uso misto consolidado ferindo o disposto nos contratos de 

loteamentos a serem regularizados por meio de outorga onerosa de alteração de uso do solo. 

Ao abordar as diretrizes direcionadas para estas zonas, este trabalho se baseia nas orientações e 

caracterizações dadas pelo art. 33do PDSC 2005 referente à Zona 3A: recuperação urbana, 

social e ambiental; garantia da diversidade de usos para atrair comércio, serviços e atividades 

que gerem trabalho e renda; definição de   parâmetros urbanísticos que sejam compatíveis com 

as características mencionadas; promover as medidas necessárias para assegurar as condições 

ambientais e urbanísticas adequadas, voltadas à consolidação do “Centro Empresarial de Alta 

Tecnologia – CEAT Dr. Emílio Fehr”, classificando-o de acordo com a Lei Estadual nº 

5.597/87; Instituição de Áreas Especiais de Interesse Social. 

 

Complementarmente  apresentam –se as diretrizes para Zona 3B segundo o Art. 35 do PDSC 

2005, são elas: :  restringir a ocupação da região como eixo de expansão; regulamentar e 

disciplinar o uso e a ocupação do solo para proteção do manancial superficial; promover 

trabalhos de educação ambiental na comunidade; viabilizar a construção   das vias marginais à 

Rodovia Washington Luiz - SP 310; Instituir como Área Especial de Interesse Social a área do 

“Conjunto Habitacional Dom Constantino Amstalden”; instituir como Área Especial de 

Interesse Ambiental a área do “Conjunto Habitacional Dom Constantino Amstalden” 

localizada entre a área parcelada e o Córrego do Monjolinho; implementar a legislação 

específica de proteção dos mananciais de águas superficiais. 

 

A Zona 3 caracteriza-se por ser a menor zona dentro do perímetro urbano. Ela está bem 

espacializada abrangendo duas áreas bem distintas na cidade, não engloba os campi 

universitários. Nesta zona encontram-se  inseridas as Áreas de Especiais Interesses-AEIs do 

tipo ambiental, industrial e AEIS sociais do tipo 1, 2 e 3. Nesta Zona 3 encontram-se as classes 

de vazios ambientais do Tipo 1 (áreas non-aedificandi) e classes de vazios institucionais do 

Tipo 2 (áreas com restrições urbanísticas) espalhadas por toda zona 3 a qual pode ser 

visualizada na Figura 4. 

 

Conforme  mencionado anteriormente, a identificação, a localização e classificação dos tipos 

de vazios urbanos é o objeto deste trabalho, dessa forma, foram localizadas. As classes do Tipo 

3 (vazios urbanos parcelados) e do Tipo 4 (vazios urbanos não parcelados) e delimitadas as 

áreas acima de 10.000,00 m². Na Zona 3A entre os vazios da classe do Tipo 3 foram 

identificados 2 polígonos, sendo que seu maior polígono possui  176 mil m². Na Zona 3B 

foram encontrados 2 polígonos de vazios acima de 10.000 m² para a classe do Tipo 3.  

Para classe do Tipo 4 foram encontrados 36 polígonos, mensurados na Tabela 3.   



 

Tabela 3 Número de vazios por tipo na Zona 3 A e B 

 
Dimensões das 

áreas (m²) 

Quantidade por tipo 

T3 T4 

10000      15000 2 6 

15000      20000 - 4 

20000      30000 - 5 

30000           > 2 21 

 

Para melhor caracterizar a quantidade e tipo de vazios nas classes T3 e T4 a Figura 4 apresenta 

a espacialização dos vazios e a classificação adotada. 

 

 
Fig. 4 Vazios urbanos nas Zonas 3 A e 3B 

 



 

 

 

2.4 Zona 5 Proteção e Ocupação Restrita 

 

Esta zona é dividida em duas partes sendo que sua maior área  situa-se na área rural (não 

avaliada neste trabalho) composta pela zona 5A e 5B. 

Uma parte da zona 5 A que está inserida na área urbana, sendo nossa área de estudo. As 

características destas zonas  segundo o Art. 43 do Plano Diretor (São Carlos, 2005) são de 

Proteção e Ocupação Restrita caracterizadas por serem áreas de proteção e recuperação dos 

mananciais, de nascentes do Córrego do Gregório e parte da APA - Área de Proteção 

Ambiental do Corumbataí. NA Zona 5A da área urbana encontram-se inserida as Áreas de 

Especiais Interesses-AEI do tipo Ambiental. Foram localizados e destacados os seguintes 

usos: área de reflorestamento, mata nativa, rio, campus universitário e a classe de T4 (vazios 

urbanos não parcelados). 

   

3   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os vazios urbanos podem ser vistos como uma oportunidade  para criar espaços sustentáveis, 

tendo em vista que sua ocupação pode promover e deve cumprir a função social da terra. Na 

cidade de São Carlos foram levantados os inúmeros vazios na área urbana, os quais podem ser 

vistos com uma forma de recriar o urbano e garantir a sustentabilidade urbana.  

 

Por fim os resultados obtidos evidenciam as seguintes situações , em consonância com o PDSC 

e demais legislações urbanísticas e ambientais as quais a cidade esta submetida, referente a 

zona1, Zona de Ocupação Induzida, que se prega ocupação dos vazios urbanos, foram 

levantados predominantemente os seguintes resultados: para classe Tipo 3 somente 5 lotes com 

até 125 m² e 154 lotes de 1 mil a 5 mil m² e 9 lotes acimas de 10 mil m². Esta zona 1, 

considerando sua infraestrutura e valor do solo não poderia ter locais vazios, porém foram 

encontrados 525 disponíveis que dispõem de toda infraestrutura, equipamentos, serviços e 

principal, o comércio da cidade. Identificou-se ainda que a maior quantidade destas áreas 

vazias situa-se a leste da zona1. Para classe Tipo 4 (vazios urbanos não parcelados) 

caracterizados por glebas, foram mapeados um número reduzido, porém com áreas de grandes 

dimensões, ou seja, 13 glebas acima de 10 mil metros. 

 

Referente a zona 2 Zona de Ocupação Condicionada foi realizado o levantamento de áreas 

acima de 10 mil m² nas classes T3 e T4.  Para classe T3 foram identificadas10 áreas loteadas 

entre 10 e 15 mil m². Na faixa acima de 25 mil foram levantadas 8 áreas. Na classe T4 foi 

identificado um valor expressivo de 42 áreas acima de 25 mil m². Para essa mesma classe tem 

11 glebas com áreas de 10 a 15 mil m². Concluindo uma grande quantidade de áreas parceladas 

e a parcelar significando, grande disponibilidade de área em zona Ocupação Condicionada. 

Conforme descrição apresentada junto a Figura 3. 

 

Quanto a zona 3 - Zona de Recuperação e Ocupação Controlada foram levantadas as áreas 

acima de 10 mil m² para classe T3 e T4.  Na classe T3 (vazios loteados) foram encontrados 

somente 4 unidades sendo destas 2 para faixa de 10 a 15 mil m² e 2 para faixa acima de 30 m².  

Na classe T4 o resultado, em números, foi mais expressivo pois temos 6 glebas na faixa de 10 

a 15 mil m² e 21 glebas na faixa acima de 30 mil m², caracterizando essa zona como ainda não 

ocupada seja por especulação ou impedimentos ambientais, geológicos e topográficos. Para 

zona 5, Proteção e Ocupação Restrita, os vazios encontrados são do Tipo (4): vazios urbanos 



não parcelados com 4 polígonos sendo o maior com uma área de 325 mil m². Nesta Zona as 

áreas não estão sujeitas à parcelamentos ou políticas de ocupação, ao contrário procuram 

garantir proteção e preservação. Ressalta-se  que a zona 4 não foi trabalhada uma vez que 

situa-se fora do limite urbano, limite estabelecido para esta fase do levantamento.  Este 

trabalho será aproveitado para uma análise de reflexo de uso e ocupação ao longo dos últimos 

15 anos avaliando a possibilidade de adensamento e aproveitamento sustentável destes vazios 

levantados. Os resultados apresentados reforçam a necessidade de políticas urbanas para 

combater a permanência de áreas vazias e prever ocupações sustentáveis.  
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