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Uma empresa
construtora só pode
erguer as casas e os
prédios de apartamentos
em que moram as
famílias porque antes
dessas obras houve o
trabalho fundamental de
uma empresa loteadora.
Empreendedores de
loteamentos têm tudo a
ver com a expansão das
cidades, que passam a
ocupar áreas
anteriormente rurais, 
com sustentabilidade. 
Do campo à cidade, 
com qualidade de 
vida e sob o apoio 
de modernas 
rodovias.
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DO CAMPO À CIDADE

Apesar de o setor imobiliário e
da construção civil ser
apontado como um dos
pilares da economia brasileira,

a atividade de parcelamento
do solo continua enfrentando
um verdadeiro cipoal
burocrático responsável por

atravancar projetos e
realizações.
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AELO
Caio Portugal *

Já faz tempo que, a cada ano, o setor
imobiliário e da construção civil é apontado
como um dos pilares da economia brasileira,
contribuindo de modo decisivo para elevar o
PIB nacional. O crescimento desse setor, que
também envolve a atividade de parcelamento
do solo, significa algo muito além do sucesso
financeiro das empresas: por meio de
loteamentos e de obras de casas e edifícios,
são gerados empregos, impostos, moradias,
qualidade de vida. No entanto, a evolução de
tal setor poderia ser muito mais rápida e
intensa se não houvesse um verdadeiro cipoal
burocrático responsável por atravancar
projetos e realizações. As amarras do cipoal
surgem a partir dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário e caracterizam vícios
em todos os três níveis de governo – federal,
estadual e municipal.

Nesta época em que se comemora o 25.º
aniversário da promulgação da Constituição
Federal de 1988, Carta que assegurou
importantes conquistas, mas que tem passado
por inúmeras mudanças impostas por
emendas constitucionais e medidas
provisórias, é impossível fazer uma análise do
atual conjunto de leis e normas sem se
lamentar absurdos gerados nos gabinetes
políticos. Hoje em dia, o Brasil ainda convive
com leis que permitem muita subjetividade em
sua aplicação. Além disso, alguns

procedimentos de atuação da administração
pública são claramente ineficientes e até
antagônicos. O setor imobiliário e da
construção civil sofre diretamente o impacto
das incoerências burocráticas. Quem perde
com isso? O País inteiro.

Manifestações populares autênticas de junho,
descontados lances isolados de vandalismo
criminoso, serviram de alerta para a classe
política. Ao se encerrar 2013, o Brasil se
prepara para um ano em que a Copa do
Mundo, de gastos absurdos e de promessas de
infraestrutura não cumpridas, é simples
preliminar de um jogo decisivo: as eleições de
outubro. Quanto às eleições que definirão
presidente, governadores, senadores e
deputados federais e estaduais, existe
esperança. Mas a esperança não deve existir
sem bases concretas. Ao lado de outras
instituições, como o Secovi-SP, a AELO vem
exercendo seu direito democrático de
acompanhar trâmites de leis e de questionar
legisladores e administradores. Defendemos a
segurança jurídica. Assim, neste espaço, cabe
à AELO registrar que a esperança só será
consolidada se os políticos e seus partidos
utilizarem os próximos meses para ações
expressivas, que não se limitem ao
demagógico marketing de campanha. É preciso
implantar, desde já, uma agenda pela busca do
tripé eficiência, segurança e transparência.

*Caio Portugal é presidente da AELO

Associação das Empresas de 
Loteamento e Desenvolvimento 
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Contra o cipoal burocrático
EDITORIAL



3n informanAELONovembro/Dezembro - 2013

Caio Carmona Cesar Portugal, presidente
reeleito da AELO em março deste ano,
comentou na reunião de 30 de outubro do
Comitê de Desenvolvimento Urbano (CDU)
– do qual é coordenador –, o fato de 2013
estar se encerrando de modo positivo para o
setor de parcelamento do solo, apesar das
dificuldades citadas no editorial deste jornal
e nos encontros do CDU. O sol brilha no
horizonte. Além de tudo, o mercado de
loteamentos está aquecido em todo o País:
tanto nas metrópoles, onde as grandes
áreas disponíveis são mais raras, quanto
em cidades pequenas e médias. A mídia
vem mostrando isso de modo constante.
Basta folhear um grande jornal de São
Paulo e verificar as reportagens sobre
imóveis e o grande número de anúncios de
novos loteamentos dos mais variados
padrões.

No CDU, integrado pela AELO, Secovi-SP
e SindusCon-SP, Caio tem relatado a longa
tramitação do Projeto de Lei 3057/2000 pelo
Congresso Nacional e pelos gabinetes do
Poder Executivo, os efeitos do novo Código
Florestal, a luta dos empreendedores
imobiliários pela segurança jurídica e vários
outros temas. Apesar de tantas barreiras,
Caio Portugal considera que houve
conquistas no ano que agora se encerra,
incluindo a evolução do diálogo com a
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de
São Paulo e a Cetesb a respeito de normas
para licenciamento, e um aprimoramento do
sistema de aprovação de projetos por parte
do Graprohab.

O Graprohab, por sua vez, foi um dos
pontos altos nas ações da AELO e de todo o

CDU por maior agilidade para a realização
de novos loteamentos, futuros bairros de
qualidade de vida. Em julho, houve no
Secovi-SP, com apoio da AELO, um
seminário do Graprohab, Grupo de Análise
e Aprovação de Projetos Habitacionais do
Estado de São Paulo, para profissionais de
parcelamento do solo,
sob a coordenação
do professor Vicente
Celeste Amadei, para
tirar dúvidas a
respeito do Manual
do Graprohab e das
recentes mudanças
em busca de
praticidade. Vicente
chegou a novembro
entusiasmado com o
sucesso dos cursos
da Universidade
Secovi por ele
coordenados, todos

voltados para o setor de
loteamentos. Nas últimas aulas,
ele elogiou o interesse de um
grande número de executivos e
especialistas por esses cursos a
serem apresentados também em
2014.

No decorrer de 2013, o
presidente Caio Portugal, o vice
Flavio Amary, diretores e
conselheiros contribuíram para
levar o nome e a mensagem da
AELO a vários eventos
importantes do Estado de São
Paulo e de todas as regiões do

País: Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e
Nordeste. Entre outros eventos, Caio foi ao
COMPLAN, em Pernambuco. A união do
setor vem sendo fundamental para o diálogo
e para essa expansão. Em 2013, a AELO
abriu mais uma delegacia regional, a de
Franca, no norte do Estado de São Paulo.
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e para essa expansão. Em 2013, a AELO
abriu mais uma delegacia regional, a de
Franca, no norte do Estado de São Paulo.

AELO fecha 2013 positivoAELO fecha 2013 positivo

REPORTAGEM



Os encontros do Comitê de Desenvolvimento
Urbano (CDU) de São Paulo têm sido bastante
produtivos. Integrado pela AELO, Secovi-SP e
SindusCon-SP, o Comitê reuniu-se na sede do
Secovi-SP e debateu vários temas ligados à
atividade de parcelamento do solo, entre os quais
determinadas exigências absurdas por parte de
portarias e normas de órgãos governamentais
ligados ao meio ambiente. Caio Portugal, presidente
da AELO, coordenador do Comitê, explicou que
integrantes de grupos de trabalho, como Ronaldo
Brani, tiveram reuniões com representantes da
Cetesb, no prosseguimento de uma antiga tentativa
de discutir os critérios de algumas portarias daquele
órgão ligado à Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo. Nos últimos meses do ano, a
Cetesb interrompeu esse contato, mas ficou de
retomá-lo. O próprio Caio defendeu a tese de que os
empreendedores devem insistir em mostrar o

quanto a iniciativa privada sai perdendo com regras
fora dos padrões da lógica. A especialista Nilde Lago
Pinheiro fez questão de dar seu ponto de vista,
lamentando esse excesso de exigências.

Caio relatou que o Secovi-SP programou para os
dias 4 e 5 de julho um Encontro do Graprohab com
Profissionais. Ele explicou que não se trata de um
evento para empresários, como o ocorrido no ano
passado, mas sim para os técnicos de empresas de
parcelamento do solo, que, assim, poderão
conhecer mais detalhes sobre os critérios de
licenciamento do Graprohab.

A reunião foi bastante concorrida, tendo contado
com a participação de diretores e conselheiros das
três entidades que constituem o CDU, entre os quais
Luiz Eduardo de Oliveira Camargo, presidente da
AELO de 2005 a 2009, e Flavio Amary, atual vice-
presidente de nossa entidade, presidente de 2009 a
2011.

Foi a primeira reunião do Comitê desde a
reeleição de Caio Portugal para a presidência da
AELO, ocorrida em 10 de abril.

Desta vez, após os debates técnicos, o encontro
do CDU propiciou uma palestra do engenheiro Luís
Largman, da Brazil Real Estate Assept
Management, BREAM Administração de Carteira
Ltda., sobre o tema “Cenário do Mercado Imobiliário
Internacional e do Brasil”. Com a experiência de ter
participado do setor de bancos e, mais
recentemente, no setor imobiliário, ele explicou o
atual panorama da economia mundial, em que os
Estados Unidos dão sinais de reação, enquanto a
Europa vê a crise se aprofundar. Largman focalizou
a questão dos juros, demonstrando que, hoje em
dia, os juros estão baixos no mundo inteiro, inclusive
no Brasil, e que essa situação alterou bastante o
panorama de investimentos em nosso país. Ele
focalizou as modalidades de crédito para empresas,
levando em conta que um dos problemas mais
graves dos empreendedores de parcelamento do
solo está na capitalização, na falta de financiamento
para executar as obras de infraestrutura. Ao final, o
palestrante respondeu às perguntas dos
participantes da reunião do CDU.
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Debate contra restrições absurdas
COLUNA DO COMITÊ



Newton Figueiredo (foto), presidente da
SustentaX, carioca, mora em São Paulo há 13
anos, é engenheiro naval e especializou-se em
sustentabilidade, com especial atenção ao
setor imobiliário. Tornou-se membro do board
da Fiabci, Federação Internacional das
Profissões Imobiliárias, e tem participado de
vários congressos dessa entidade no exterior.
Ao ser entrevistado pelo jornal “AELO Informa”
para falar sobre o apoio de sua empresa a
empreendimentos de parcelamento do solo,
Figueiredo deu este depoimento:

No Brasil, os problemas são muito diferentes
dos problemas enfrentados por países
evoluídos, como os Estados Unidos e alguns
da Europa e da Ásia. Esses países não têm
grandes problemas de escolas, saúde,
poluição, segurança, moradia. Não devemos
importar modelos. O Brasil é, hoje, na sua
dimensão continental, um país com sua
população concentrada em cidades, ao longo
da costa e junto a alguns grandes rios. Em
desenvolvimento e qualidade de vida, há
contrastes: temos cidades de ótimo padrão e
boas iniciativas, como Curitiba, mas outras,
caóticas, caso de Salvador com sua
mobilidade zero.

Nossa empresa nasceu em 1996, em São
Paulo, na área de energia. Em 2005, como
pioneiros, entramos no negócio de
sustentabilidade em empreendimentos
imobiliários. Na área de loteamentos e
comunidades planejadas, há necessidade de
nova forma de empreendimentos. Há erros:
empurram a reserva legal do meio ambiente
para um canto e desertificam o resto para abrir
ruas e lotes. Assim, se desequilibra o
microclima e fica a sensação de aridez.

É frequente, no Brasil, para um loteamento
novo: a primeira coisa é preservar a mata num
canto e destruir o resto com um trator. O
conceito tem de ser diferente.

O foco no desenvolvimento imobiliário tem de
estar na qualidade de vida das pessoas. Um
exemplo de ação absurda: criar uma grande
rótula e, no centro, construir um parquinho para
crianças. Não se pensa na segurança dessas
crianças?

Em pelo menos 70% dos casos, quem
decide sobre onde a família vai morar é a
mulher, segundo as pesquisas. E, para uma
segunda residência, algo para o lazer, a mulher
não vai querer ir para a cozinha. É possível
criar suporte para as crianças, para a família.
Se é a primeira residência, deve haver
preocupação com as necessidades básicas da
mulher. A necessidade número 1 é quanto a

um lugar para as crianças estudarem: se
possível, ao lado de casa, e com qualidade.

Num planejamento de loteamento para
primeira residência, é importante garantir
retorno para o investimento e para a qualidade
de vida de quem vai morar lá. Na atualidade, é
preciso repensar e planejar a necessidade de
serviços básicos. Já há bons
empreendimentos neste sentido, mas tal estilo
tem de ser aplicado de modo geral. Hoje,
quem planeja creche e escola tem potencial
maior para acelerar as vendas dos lotes. As
pessoas vão lá para morar.

O papel da SustentaX é ajudar os
desenvolvedores de loteamentos e
comunidades planejadas a fazer seus
empreendimentos de modo sustentável do
ponto de vista econômico, social e ambiental.
Os objetivos são: reduzir os riscos, os custos e
os prazos de aprovação. Por outro lado, o
empreendedor pode aumentar o valor
recebido, a velocidade de vendas e a
rentabilidade.

Assim, o empreendedor pode convocar a
Sustentax, que entra em campo com uma
verdadeira equipe. Somos uma empresa de
consultoria multidisciplinar. Contamos com
urbanistas, arquitetos, especialistas em
energia, engenheiros eletricistas, engenheiros
mecânicos, geógrafos e especialistas em
marketing. Fazemos um projeto integrado, em
que deve prevalecer a visão holística.

Nessas ações, são desenvolvidos quatro
trabalhos: gestão preventiva de conflitos,
desenvolvimento integrado e colaborativo,
sustentabilidade do máster plan
(empreendimento) e comercialização
diferenciada.

E não adianta ter tudo isso se o
empreendimento não conseguir transmitir suas

qualidades para o potencial
comprador.

O potencial comprador enxerga e
ouve três coisas: o material
publicitário, o estande de vendas e o
que o corretor diz para ele.

Sem um apoio concreto de
consultoria, o empreendedor acaba
percebendo que, ao não ter uma
gestão preventiva de risco, poderá
ter seu projeto embargado pelo
Ministério Público, reduzindo a taxa
de retorno. Deve haver uma gestão
preventiva de conflitos e riscos. Na
descoberta de tais problemas, é
preciso implantar um plano de
gestão – ir à audiência pública
preparado para que tudo dê certo

em benefício do empreendimento. Em 2013,
enviamos dois de nossos diretores a Seattle,
nos Estados Unidos, para aprimorar os
conhecimentos sobre gestão de conflitos. Ao
se idealizar um empreendimento, é preciso
unir forças com as partes envolvidas, de
modo que o projeto seja compreendido e
assimilado pela cultura local. Fazer um
empreendimento que seja admirado pela
comunidade local, gerando valor para todas
as partes. E não enfiando goela abaixo. Por
meio de nossa consultoria, é possível fazer
um plano para identificação de potenciais
conflitos, um plano para gestão de tais
conflitos, a implementação do plano e a
preparação da audiência pública.

Quanto ao objetivo das vendas, é preciso
ter uma comercialização diferenciada. Trata-
se de levar ao público a informação que
possa ser compreendida e admirada. Para
isso, é necessário um material publicitário
que gera valor recebido, um estande que se
materialize como a melhor opção de compra
e corretores treinados para a geração de
valor. É preciso fazer com que o cliente
perceba que esse empreendimento foi feito
para ele. Algo pessoal, bem individual, bem
próximo, em vez de se usar imagens
estrangeiras. O estandes de vendas devem
ser preparados para materializar todo o
trabalho. O cliente tem de sair do estande
sabendo que aquela é a melhor opção: algo
que foi focado nele, na família dele. Por outro
lado, os corretores devem passar por um
treinamento para que conheçam bem o
empreendimento e saibam transmitir essas
informações aos potenciais compradores e
estes compreendam todos os benefícios a
serem gerados para toda a família.
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ENTREVISTA

Loteamentos com sustentabilidade



Você sabia que, antes de uma empresa construtora
erguer a casa ou o prédio de apartamentos em que
você mora com sua família, houve o trabalho
fundamental de uma empresa loteadora? É claro que
os leitores frequentes deste jornal, habituados a lidar
com parcelamento do solo, têm uma resposta
automática a essa pergunta. Mas milhões de outros
brasileiros certamente vacilariam ao responder “sim”
ou “não”.

A atividade dos loteadores tem sido decisiva para o
crescimento e para a qualidade das cidades. Sem as
empresas loteadoras do presente e do passado, não
existiriam casas, apartamentos, ruas, avenidas e
praças sem a ação de quem parcela grandes áreas,
urbanizando-as, gerando terrenos para a construção
de moradias, escritórios, distritos industriais e centros
comerciais. As exceções ficam por conta das cidades
mais antigas, em que o improviso predominava.
Mesmo em cidades grandes, atuais metrópoles,
fundadas há mais de três séculos, na época do Brasil
colônia, houve o trabalho de especialistas em
planejamento de áreas residenciais. Hoje em dia, as
técnicas são outras e tudo pode ser mais rápido,
desde que não surjam as barreiras burocráticas e a
insegurança jurídica, para que novos bairros
garantam qualidade de vida para todas as classes
sociais.

O Brasil moderno trouxe inúmeros aspectos
positivos. E o setor imobiliário e da construção civil
não poderia ser exceção: ao contrário, faz parte do
progresso de municípios e do País. No entanto, há
quem prefira o triste caminho da desinformação,
atribuindo aos loteadores e construtores o papel de

“especuladores imobiliários”. A condição de vilão é
absurdamente distorcida e injusta: felizmente, não vai
além de extremistas de ocasião ou de movimentos
sociais manipulados.

Existe a magia dos terrenos. Os lotes representam
progresso, aquecimento econômico, vida. No mundo
corporativo, não existe produtividade sem a ação de
empresas, que geram empregos e produzem bens
de consumo. Tem de ser assim também no setor
imobiliário.

O fim do século 19 e o início do século 20
marcaram o começo da modernização das cidades
brasileiras. Belo Horizonte foi totalmente planejada,
inaugurada em 1897 para ser a nova capital de Minas
Gerais, em substituição a Ouro Preto, região onde
não havia espaço para expansão.  Em São Paulo, a
chegada de urbanistas ingleses e franceses por meio
da Companhia City de Desenvolvimento, em 1912,
abriria caminho para a implantação de bairros de ruas
bem traçadas, como o Jardim América, Pacaembu,
Alto de Pinheiros.

O Interior paulista foi ganhando expressão com o
avanço das ferrovias rumo ao norte e ao oeste do
Estado, pouco mais de cem anos atrás. No início,
eram pequenas vilas cercadas de fazendas
produtoras de café. Hoje, são cidades com qualidade
de vida, unidas por modernas rodovias.

A cada ano, aumenta a população urbana. É
normal que as cidades conquistem espaço nas áreas
rurais. Fazendas dão lugar a loteamentos. No
começo da década de 1980, por exemplo, surgiu nos
arredores de Franca, a 400 km de São Paulo, o
loteamento City Petrópolis, levado adiante pelo
empresário Eurico Gianesella na gestão do prefeito
Maurício Sandoval Ribeiro. Com a experiência de ter
aberto loteamentos na região metropolitana de São 

Paulo, Eurico dividiu sua enorme fazenda em lotes.

Em 1976, ele havia sofrido o golpe da forte geada
que dizimou seu cafezal. Logo depois, seu gado foi
afetado por um surto de febre aftosa. Das
decepções com a agropecuária ao sucesso com os
imóveis, foi um passo. O empresário ganhou, a
cidade ganhou: hoje, o City é um próspero bairro
residencial.
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Uma gleba para parcelamento do solo
pode ter sido uma fazenda: é o avanço
natural para aprimorar cidades

REPORTAGEM

A incrível magia q

Procedimento atual para novos empreendimentos:

O empreendedor aprova o Loteamento no GRAPROHAB.
Com o certificado na mão, o empreendedor dá entrada na
Agência Ambiental à qual o empreendimento está
circunscrito. A agência emite as autorizações de
intervenção em área de preservação permanente,
supressão de vegetação, e o Termo de Compromisso de
Recuperação Ambiental; não há prazos para a emissão

desses atos administrativos. Sem esses atos
administrativos, o empreendedor não pode executar as
obras do loteamento. Há relatos de agências que
demoram até 8 meses para a emissão desses atos.

Procedimento proposto pela oficina para entrar em vigor
em 1.º de Fevereiro de 2014:

O empreendedor obtém a confirmação de aprovação
pelos órgãos do GRAPROHAB, a CETESB solicita à
Agência à qual o empreendimento está circunscrito que
informe ao empreendedor para que ele firme até 30 (Trinta)
dias o Termo de Compromisso de Recuperação
Ambiental. Com o TCRA firmado e uma cópia da planta
urbanística ambiental, o empreendedor entrega na
Secretaria Executiva do GRAPROHAB, o qual libera a
retirada do Certificado de Aprovação do GRAPROHAB.
Todo o procedimento fechado com prazos determinados.

Válido para loteamentos que não sejam de interesse
social.

Vantagens:

O empreendedor vai ter o certificado de aprovação do
GRAPROHAB com todos os atos necessários à execução
do loteamento (autorizações de supressão de vegetação e
intervenção em área de preservação permanente, e o
Termo de Compromisso de recuperação ambiental), sem
depender de acessar novamente à agência ambiental.
Desvantagens: O empreendedor deverá obrigatoriamente
firmar o TCRA para a retirada do Certificado do Graprohab.
Entretanto, essa obrigação já existia, uma vez que todo
loteamento, independentemente de ter a necessidade de
supressão de vegetação e/ou intervenção em áreas de
preservação permanente, é considerado fonte de poluição
e, portanto, deve o empreendedor firmar o TCRA.

Novo fluxograma 
para o Graprohab
O presidente da AELO, Caio Portugal, que tem
participado de reuniões com a Cetesb, entre as
quais a de 28 de novembro, explica:



Fluxograma para Emissão 
de TCRA/Autorizações de
intervenção em APP e
Supressão de vegetação para
loteamentos que não sejam de
interesse social no âmbito do
GRAPROHAB.
Vigência a partir de 1.º 
de Fevereiro de 2014
a) Emissão de Parecer Técnico e Voto de
Aprovação para protocolos GRAPROHAB
Quando da emissão de Parecer Técnico e Voto
de Aprovação para protocolos GRAPROHAB,
além das condicionantes usuais de aprovação,
deverá constar, se for pertinente, também a
seguinte condicionante:
“A retirada do Certificado no GRAPROHAB está
condicionada à entrega, por parte do
representante legal, de uma via do Termo de
Compromisso de Recuperação Ambiental –
TCRA, da Planta Urbanística Ambiental aprovada
e das Autorizações, quando necessárias.”
A análise da intervenção em APP e ou supressão
de vegetação ou árvores isoladas deverá ser
realizada com base nas informações constantes
na Planta Urbanística Ambiental, e deverá ser feita
concomitantemente com a análise dos demais
aspectos do loteamento. Os documentos
(Autorizações e TCRA) devem ser elaborados no
SIGAM e a Agência Ambiental deverá aguardar a
aprovação do GRAPROHAB para emiti-los.

b)A aprovação do protocolo pelo GRAPROHAB e
a comunicação ao CTAS
Após a aprovação do protocolo por todos os
órgãos do Colegiado, a Secretaria Executiva do
GRAPROHAB encaminhará à CETESB – Setor
de Apoio ao Parcelamento do Solo CTAS, por
meio de correio eletrônico, a planilha da reunião
contendo a decisão final dos protocolos
analisados.

c) O comunicado às Agências Ambientais acerca
da decisão da reunião do GRAPROHAB
Em um prazo de até 7 (sete) dias corridos, após a
data da reunião da aprovação, o CTAS
comunicará às Agências Ambientais, por meio de
correio eletrônico (modelo abaixo), os protocolos
que foram aprovados para que a Agência
Ambiental proceda à emissão dos respectivos
TCRA/Autorizações.

MODELO DE EMAIL

Prezado(a) gerente,

Vimos informar que, na reunião do Graprohab 
realizada em ..........., foram aprovados o(s)
seguinte(s) protocolo(s):

Protocolo Graprohab n°.................

– Nome do empreendimento:
Interessado:
Município:
Desta forma, orientamos essa Agência Ambiental a
proceder à emissão dos TCRA e Autorização
referentes ao empreendimento acima.
Esses documentos deverão ser emitidos em um
prazo de 30 dias, contados da data da reunião
acima mencionada. 

d) Emissão do TCRA/Autorizações
Em um prazo de até 30 (trinta) dias, após a data da
reunião da aprovação, a Agência Ambiental
atualizará as datas do TCRA/Autorizações no
SIGAM, imprimindo os respectivos documentos, em
4 vias.
Após a assinatura do gerente, o setor administrativo
da Agência Ambiental deverá solicitar ao
representante legal (e-mail cadastrado na SD), por
meio de correio eletrônico (modelo abaixo), o seu
comparecimento acompanhado de uma
testemunha para firmar e retirar o
TCRA/Autorizações.

MODELO DE E-MAIL

Prezado Senhor 
(digitar o nome de representante legal que irá firmar
o TCRA); Informamos que, para continuidade de
análise do licenciamento do empreendimento
(nome do empreendimento), Protocolo
GRAPROHAB nº ................, localizado no município
de ................................., é necessário o
comparecimento do representante legal do
empreendimento e de uma testemunha, para
assinatura do Termo de Compromisso de
Recuperação Ambiental – TCRA e para retirada da
Autorização e Planta Urbanística Ambiental
referentes ao empreendimento.
O comparecimento deverá ser feito nesta Agência
Ambiental de .............., no dia ......, às ...........h.

e) Retirada do TCRA/Autorizações
Após o contato da Agência Ambiental, por correio
eletrônico (obrigatório) e telefone (opcional), o
representante legal e uma testemunha deverão
comparecer para firmar e retirar o
TCRA/Autorizações e a Planta Urbanística
Ambiental carimbada.

f) Retirada do Certificado GRAPROHAB
Após a entrega dos documentos pela Agência
Ambiental (TCRA/Autorizações e a Planta
Urbanística Ambiental carimbada), o representante
legal deverá comparecer ao GRAPROHAB e
entregar um via original desses documentos para a
retirada do Certificado GRAPROHAB.
Mediante o recebimento dos documentos acima
mencionados, o GRAPROHAB entregará o
respectivo Certificado.
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Numa das reuniões do Comitê de
Desenvolvimento Urbano de 2013, Caio
Portugal apresentou aos participantes Mauro
Baldijão, chefe da Divisão Fundiária do INCRA
em São Paulo, e Renato Medeiros Cordeiro de
Miranda, gestor do Serviço de Cartografia.
Baldijão, os procedimentos de atualização do
CCIR e baixa no INCRA, temas de interesse de
empreendedores. Baldijão iniciou sua palestra
explicando o que é o Certificado de Cadastro
de Imóvel Rural (CCIR). Trata-se de um
documento emitido pelo INCRA, Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
que constitui prova do cadastro do imóvel rural,
sendo indispensável para desmembrar,
arrendar, hipotecar, vender ou prometer em
venda o imóvel rural e para homologação de
partilha amigável ou judicial (sucessão causa
mortis) de acordo com os parágrafos 1.º e 2.º
do artigo 22 da Lei n.º 4.947, de 6 de abril de
1966, modificado pelo artigo 1.º da Lei n.º
10.267, de 28 de agosto de 2001.

Sem a apresentação do CCIR, não poderão
os proprietários, sob pena de nulidade,
desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou
prometer em venda imóveis rurais. Em caso de
sucessão causa mortis nenhuma partilha,
amigável ou judicial, poderá ser homologada
pela autoridade competente, sem a
apresentação do Certificado de Cadastro. Os
dados constantes do CCIR são exclusivamente
cadastrais, não legitimando direito de domínio
ou posse, conforme preceitua o parágrafo único
do artigo 3.º da Lei n.º 5.868, de 12 de
dezembro de 1972.

O Sistema Nacional de Cadastro Rural
(SNCR), retornou ao funcionamento, já em sua
versão modernizada, a partir de 18 de
novembro de 2002. Os atos normativos
necessários à efetiva implantação do sistema
foram aprovados e publicados no Diário Oficial,

nos
dias 14 e 18 de novembro de 2002, entre os
quais, o que aprova a nova sistemática de
coleta dos dados relativos à Declaração para
Cadastro de Imóveis Rurais, que passa a se
constituir de três formulários:

a) Declaração para Cadastro de Imóveis Rurais
- Dados sobre Estrutura;
b) Declaração para Cadastro de Imóveis Rurais
- Dados sobre Uso;
c) Declaração para Cadastro de Imóveis Rurais
- Dados Pessoais e de Relacionamentos.

O INCRA elaborou novo Manual de
Orientação adequado aos novos formulários, e

disponibilizado na versão
eletrônica, com o objetivo de
fornecer aos declarantes,
acesso ágil e moderno às
informações necessárias ao
fornecimento das informações
constantes da Declaração para
Cadastro de Imóveis Rurais.

Recomenda-se a leitura de
todas as partes em que está
subdividido o manual, para o
correto preenchimento dos
formulários, bem como ao
atendimento às exigências de
documentação comprobatória e
entrega de planta e memorial
descritivo, quando for o caso.
Baldijão contou que seu
departamento foi reforçado com
novos funcionários e, assim,
passou a ter mais agilidade para
analisar processos.

O Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária
(INCRA) é uma autarquia
federal criada pelo Decreto nº

1.110, de 9 de julho de 1970, com a missão
prioritária de realizar a reforma agrária, manter
o cadastro nacional de imóveis rurais e
administrar as terras públicas da União. Está
implantado em todo o território nacional por
meio de 30 Superintendências Regionais. De
acordo com Baldijão, propriedades rurais, de
modo geral, devem estar cadastradas. Neste
caso, na hipótese de uma fazenda ser
desmembrada para o surgimento de um
loteamento – algo que tem sido comum em
pequenas e médias cidades que se expandem
– o cancelamento do registro no INCRA deve
ocorrer de modo quase simultâneo com as
providências de cartório quanto ao projeto. 

Nesta foto, surge uma bela cidade
caracterizada pelas águas do Mar
Mediterrâneo, por seu movimentado porto e
pelo Monte Carmelo, na Ásia. É uma região
que faz parte da História da Humanidade e
que hoje exibe características modernas.
Que cidade é esta? Responda e concorra a
um livro. Na edição anterior, o vencedor foi
Cléris Jean Kussler, de Porto Velho,

Rondônia, sorteado entre os acertadores da
pergunta: aquela foto era mesmo de
Estocolmo, a bela capital da Suécia. O leitor
Cléris já recebeu um livro pelo correio, seu
prêmio. Responda agora à nova pergunta
por meio do e-mail aelo@aelo.com.br e
concorra ao prêmio. Livro: a cultura valiosa
que jamais acaba, mesmo com as novas
tecnologias.
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De fazenda a loteamento: INCRA

Uma cidade junto ao Mediterrâneo
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Loteamentos paulistas em 2013
RADAR

Nesta quarta edição do Radar do Setor de
Loteamentos, apresentamos uma análise de
2013 até setembro, com base nos
empreendimentos protocolados no Grupo de
Análise e Aprovação de Projetos
Habitacionais do Estado de São Paulo
(Graprohab), e no trabalho permanente do
Secovi-SP nesse tema. O número de
loteamentos protocolados no Estado
aumentou 6% nos nove primeiros meses
deste ano em relação ao mesmo período do
ano passado: saltou de 437 para 464. Já os
condomínios tiveram aumento ainda mais
expressivo, de 80%, saíram de 40 para um
total de 72 empreendimentos até o fim de
setembro. Os conjuntos habitacionais, por
sua vez, registraram queda de 57%. Nesta
página, é possível observar o panorama geral
dos números do Graprohab, incluindo o
quadro de 

período de aprovação.
O presidente da AELO, Caio Portugal,

explica: “Nosso diálogo com o Graprohab foi
aprimorado e temos realizado seminários
com esse órgão. O ciclo de vida da
aprovação de um loteamento é diferente em
relação ao da incorporação. O tempo de
aprovação é maior devido ao licenciamento
ambiental. Por isso, às vezes, há um reflexo
de aumento que não necessariamente está
ligado a uma resposta imediata à demanda,
mas sim ao planejamento das empresas no
desenvolvimento dos produtos.”

Pelo Relatório de Certificados de Aprovação
por Município do Graprohab, o líder no
ranking dos 10 com mais projetos de
loteamentos protocolados de janeiro a
setembro de 2013 é São José do Rio Preto, a
436 km de São Paulo, com 10 unidades,
repetindo o desempenho positivo do ano
anterior, em que também ocupou o primeiro
lugar. Desta vez, o segundo lugar é de
Araraquara, com 9, seguida de Presidente
Prudente, com 8, de cinco cidades, Ribeirão
Preto, Piracicaba, Indaiatuba, Dracena e
Votuporanga, com 7. Marília e Boituva
fecham o ranking, com 6 cada.



Em 10 de outubro, em Lisboa, ocorreu a
cerimônia de posse da diretoria reeleita da CIMLOP,
Confederação da Construção e do Imobiliário de
Língua Portuguesa. O empresário português Luís
Carvalho Lima segue por mais três anos na
presidência da entidade internacional, que conta, em
sua diretoria, com representantes do Secovi-SP:
Romeu Chap Chap, como presidente da
Assembleia Geral; Claudio Bernardes, como vice-
presidente; Flavio Amary, secretário, também vice-
presidente da AELO, e João Crestana, suplente de
secretário.

O evento teve como local o Salão Imobiliário de
Lisboa. A reeleição aconteceu durante a Assembleia
Geral de 12 de abril, na cidade de Santa Maria, Ilha
do Sal, Cabo Verde, na África.

Além de visitas técnicas a obras que estão sendo
revitalizadas no centro de Lisboa, a diretoria da
CIMLOP realizou reuniões de trabalho e  promoveu
uma Rodada de Negócios com países integrantes da
organização. Mais de cem empresários portugueses
participaram do evento, onde cada entidade
apresentou o cenário do mercado imobiliário do país
representado. Romeu Chap Chap falou do setor
imobiliário do Brasil em 2013. Flavio Amary, por sua
vez, com a experiência de ter participado de todas as

reuniões anteriores da CIMLOP em vários países,
ampliou a troca de ideias com outros membros. Nas
fotos, Flavio assina o termo de posse e aparece com
toda a Diretoria da CIMLOP.

A CIMLOP se propõe a criar uma rota de
investimento dos países de língua oficial portuguesa,
ser instrumento de captação de investimento para
os mercados imobiliários dos países que a integram
e estimular a cooperação e parceria entre
instituições lusófonas. Fazem parte da entidade
Angola, Brasil, Cabo-Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique e Portugal. Também está prevista para
os próximos meses a adesão de São Tomé e
Príncipe e de Timor-Leste.

Também em outubro, Flavio Amary esteve em
São Luís, no Maranhão, onde fez palestra sobre o
Mercado Imobiliário Atual e suas Perspectivas,
durante o FORECI, Fórum Regional de Profissionais
Corretores de Imóveis. Em setembro, ele havia
coordenado painel sobre o Interior, na Convenção
Secovi, em São Paulo, depois de ter ido, em agosto,
ao ENIC, Encontro Nacional da Indústria da
Construção, em Fortaleza. Em novembro, esteve
em Chicago, nos EUA, em novembro, participar do
ULI Fall Meetings, um dos maiores encontros de
empreendedores imobiliários do mundo.

Brasil presente na CIMLOP
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A AELO, que existe há 32 anos,
fundada em São Paulo, onde tem sua
sede, e com a maioria dos associados
vinculada ao Estado de São Paulo,
conta com membros em mais de 10
outros Estados e está ampliando sua
presença nas demais unidades da
Federação. O presidente da AELO, Caio
Portugal, esteve em Goiânia em agosto,
a convite da Federação Nacional dos
Corretores de Imóveis (FENACI), para
fazer palestra sobre “Evolução do
Mercado de Loteamento”. Caio explicou
as ações da AELO em defesa da
qualidade dos loteamentos, a estreita
ligação entre loteadores e corretores de
imóveis e a tendência de crescimento do
mercado de terrenos no Interior de São
Paulo, assim como em cidades médias
de outros Estados. Essa palestra fez
parte do FORECI, Fórum Regional dos
Profissionais Corretores de Imóveis,
realizado na capital goiana, sob a
promoção de própria FENACI, em
conjunto com o Sindicato dos Corretores
de Imóveis do Estado de Goiás e o
Conselho Regional de Corretores de
Imóveis da 5.ª Região, Goiás (CRECI-
GO). O novo presidente da FENACI,
Joaquim Antônio Mendonça Ribeiro, que
foi delegado regional da AELO e diretor
regional do Secovi-SP na região de São
José do Rio Preto, disse que esse

evento integra uma série de fóruns
regionais, cuja proposta básica é
ampliar a qualificação profissional dos
corretores de imóveis, ferramenta
indispensável para a inserção da
categoria em todas as pontas do
mercado, proporcionando maior geração
de emprego e renda”. Caio Portugal
respondeu às perguntas do público e
ainda participou de reunião com o
presidente do Secovi-Goiás, Marcelo
Baiocchi, na qual debateram a

possibilidade de a associação de
loteadores daquele Estado se filiar à
AELO. Negociação no mesmo sentido
foi levada adiante por Almir Mendonça
Teixeira, que se mostrou interessado em
levar a AELO para o Amazonas. Nos
últimos meses, Caio também participou
de eventos em Florianópolis, São Paulo
e região de Recife, além de ser o
coordenador do Comitê de
Desenvolvimento Urbano (CDU) de São
Paulo.

AELO amplia 
presença nos Estados
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Anúncios que vendem
Nesta página, há um espaço reservado para a 

sua empresa: os anúncios do jornal “AELO Informa” 
chegam diretamente a quem lhe interessa. 

Que tal entrar na próxima edição? Telefone: (11) 4616-1394.

Você pode valorizar seu
produto diante de um
público que vive em
torno do parcelamento
do solo: anuncie no
jornal impresso “AELO
Informa” e conquiste
resultados. O melhor
classificado pelo menor
preço por centímetro
quadrado. Que tal entrar
na próxima edição?
Entre em contato: 
11 4616-1394 ou 
anderson@agenciam.com.br


