
Uso da teoria dos conjuntos Fuzzy para avaliar fragmentos florestais e indicar percentuais de espaços livres em 

loteamento urbano

Maurício Mota

Prefeitura de Sorocaba-SP

05..06/12/2019
Sorocaba-SP

Realização

Apoio



Fonte: Censo IBGE, 2010

Dinâmica populacional x Urbanização no Brasil
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Quanto mais floresta “madura”, melhor!
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No Plano Diretor de Sorocaba, 1966, item “D” do anexo do

plano:

“D - Sistemas de espaços livres - A programação total de áreas

livres urbanas soma 5.700.000 m² resultando o índice

aproximado de 14,25 m² pôr habitante”.

IV C. I. Arq.Moderna

A cidade funcional

Lazer e Recreação / Zona Verde

Carta de Atenas (1933)

Le Corbusier (1993)



“Artigo 58 - A área mínima reservada a espaços abertos

públicos, para fins de recreação (áreas verdes), será

determinada em função do número de lotes do loteamento,

considerando-se-que:

a) cada lote deverá dar lugar à construção residencial para uma

família;

b) será considerado como família média do Município a

composta por 5 (cinco) pessoas;

c) deverá ser reservada a cada pessoa uma área mínima para

fins de recreação, de 16 m2 (dezesseis metros quadrados);

d) a área de recreio deverá apresentar em uma só gleba 80%

(oitenta por cento) do total exigido”.

Ainda em 1966 em 

Sorocaba!



Fonte: Relatório Siemens Green City`s



Em 1984 foi instituída a Lei Municipal no 2.274 com objetivo de 

regular a implantação de loteamento popular em Sorocaba, em 

seu artigo 6º manteve o percentual de 10% exclusivo para as 

áreas verdes:

“Artigo 6º - Da área total objeto do projeto de Loteamento 

Popular, serão destinadas no mínimo:

•20% (vinte por cento) para vias de circulação de veículos;

•10% (dez por cento) para áreas verdes;

•5% (cinco por cento) para áreas institucionais”;

35%



Lei Municipal no 7.122/2004.

Excluí o termo área verde e

passa a referenciar-se apenas

como área de lazer (12%).
Contramão do novo código florestal

RESOLUÇÃO SMA no 31/09 - Área verde = 20% 

Apenas para projetos de condomínios residenciais

que se enquadrem em uma das seguintes situações:

•condomínios horizontais e mistos (horizontais e

verticais), com mais de 200 unidades ou com área de

terreno superior a 50.000,00m²”;

2 “regras”!



A falta consenso sobre um índice

urbanístico de áreas verdes em

loteamentos urbanos!



PRINCIPAIS REFERENCIAIS

1. RELAÇÃO M2 / HABITANTE;

2. EXTENSÃO TERRITORIAL;

3. EXTENSÃO FLORESTAL;

4. CONEXÃO ENTRE FRAGMENTOS 

FLORESTAIS;

5. DISTÂNCIA DAS RESIDÊNCIAS 

(Acessibilidade).



 Surgiu com Lofti A. Zadeh, Berkeley (1965).
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Primária Inicial Médio AvançadoPioneiro

Vegetação secundária

Estágio de sucessão florestal 

Pioneiro Inicial Médio Avançado



Serviços Ambientais

M2/Hab.

Quantidade
Qualidade

Através parâmetros reconhecidos na literatura

científica, compor as variáveis de entrada de um

método baseado na modelagem fuzzy que almeja

avaliar estes espaços considerando seu potencial

em proporcionar serviços ambientais urbanos.



ESTRUTURA DO SISTEMA



QUALIDADE DA VEGETAÇÃO 

SAÍDA / ENTRADA 



Porte:  

Pioneiro - altura < 1,5 m; 

Inicial - altura entre 1,5 e 8 m; 

Médio - altura entre 4 e 12 m; 

Avançado - altura > 20 m. 

DAP: 

Pioneiro – em torno de 3 cm; 

Inicial - até 10 cm; 

Médio - até 20 cm; 

Avançado - superior a 20 cm; 

Indicadores

Pioneiro até 3; 

Inicial até 21; 

Médio até 35 

Avançado até 56.

Res. CONAMA no 01/94

RESOLUÇÃO CONAMA N. 01/94



QUANTIDADE DE VEGETAÇÃO

Referência parâmetros adotados em Munique - Alemanha - 50% (Nucci e

Presotto, 2009),



Fonte: http://rapport.peugeot.co.uk/urban-revival/

341ha 2,15m2/hab.



DENSIDADE 



RESULTADO / SAÍDA

Quantidade
Qualidade



TESTE DO MODELO

Foram selecionados os loteamentos maiores

que 30 hectares (30 loteamentos), ao todo

perfazem uma extensão territorial de 1.630,73

hectares (Grau de confiança de 95% e margem

de erro de 2%), demonstrando significância

amostral.

Fuzz

y



Percentual recomendado

M2/Hab.

Quantidade
Qualidade

Grau de intervenção recomendado

Sistema 

Fuzzy

% $











Ilustra os loteamentos onde os percentuais de área

verde indicada pelo Sistema Fuzzy foram superiores

àqueles observados nos loteamentos de Sorocaba (SP).

Legenda: 

*Loteamentos 

fechados



LOTEAMENTO Quant-Veg. Dens. Estágio % A.V. Porc.-Norm Ação-Norm

Pq. Reserva faz. Imperial* 62 50 5,50 27,29 29,42 3,84



LOTEAMENTO Quant-Veg. Dens. Estágio % A.V. Porc.-Norm Ação-Norm

Jd. Montreal 80 10 7,41 11,47 31,60 6,49



Ilustra os loteamentos onde os percentuais de área verde

indicada pelo Sistema Fuzzy foram inferiores àqueles

observados nos loteamentos de Sorocaba (SP).



Nota de Avaliação Graus de Mitigação *Investimento

0 a 2,5 Severa + 3%

2,6 a 5 Moderada + 2%

5,1 a 7,5 Leve + 1%

7,6 a 10 Branda +0,5%

*Refere-se ao percentual de investimento em relação ao custo do empreendimento.

Exemplifica as ações de mitigação, com

percentuais sugestivos de investimento em

mitigação em relação à nota de avaliação,

entretanto, a análise deve ocorrer de forma

específica para cada área com objetivo de

atingir valores que ampliem as áreas de floresta

SAÍDA AÇÃO E MELHORIAS



Ilustra a distribuição do resultado “Ação e Melhoria” em

faixas com diferentes graus de intervenção sugerida





Fonte:



CONCLUSÃO

•O Sistema Fuzzy foi eficiente em considerar

diferentes variáveis e expressar sua análise em

um resultado numérico;

•Permite indicar não só o aumento do

percentual de área verde, mas também indicar

à necessidade de investimentos, proporcionais

as condições analisadas;



•O Sistema Fuzzy pode ser uma ferramenta

balizadora entre a legislação (Código Florestal

e o Plano Diretor) e parâmetros recomendados

por pesquisas;

•Pode ser utilizado como indicar de

sustentabilidade; (APP)

•Pode servir de ferramenta de gestão;

•Pode subsidiar a elaboração de Lei Municipal.



Muito obrigado!
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