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Carros e lotes abandonados  

 

 CARROS ABANDONADOS: como o próprio nome diz, é o descarte 

incorreto de veículos automotivos em espaços urbanos; 

  LOTES ABANDONADOS: terrenos sem cuidados básicos. 

 

 CARROS ABANDONADOS: falta de dinheiro para consertar algum 

defeito do carro, ou excesso de dívidas, falta de uma maior 

fiscalização nas cidades; 

 

 LOTES ABANDONADOS: descaso, não só dos proprietários, como 

também da Prefeitura que não faz uma fiscalização para notificar os 

donos destes lotes, para que os mesmos providenciem a limpeza e a 

construção de um muro. 

 

 

CONSEQUÊNCIAS DO DESCASO COM LOTES 

 Causa desconforto aos moradores ao redor; 

 Dificulta a passagem de pessoas no local em casos que o mato cobre 

a calçada; 

 Aumento de animais sinantrópicos; 

 Moradores acabam por jogar lixos, aumentando o número de 

animais; 

 Locais sem cuidado acabam se tornando pacíficos para pessoas mal 

intencionadas; 

 Algumas pessoas promovem queimadas do mato alto; 

 Torna precário o visual do ambiente. 

 

 



CONSEQUÊNCIAS DO ABANDONO DE CARROS EM ESPAÇO 

URBANO 

 Prejudica o estacionamento de outros veículos; 

 Se torna moradia para animais, que consequentemente causa 

proliferação de doenças; 

 Serve de acúmulo de água parada (dengue); 

 Torna precário o visual do ambiente. 

 

SOLUÇÕES TÉCNICAS E EDUCACIONAIS 

 Como medida educacional tanto na questão de carros como lotes 

abandonados, deveria se implantar na escola projetos ambientais 

aplicados todos os anos, que promovessem a ideia de estética 

urbana, ou seja, que desde pequenos (5º e 6ºos anos) aprendessem a 

manter  uma cidade com boa estética sem lixos e afins. E sempre 

buscar orientar os cidadãos sobre o cuidado frequente com seus 

terrenos. 

 

 Como medida técnica, acredito ser interessante adotar um meio de 

trocas: se o dono de determinado terreno manter a limpeza do mesmo 

frequentemente, seria lhe fornecido sementes para plantação (OBS- 

muitas pessoas usam seus lotes para plantio nas cidades); 

 Na questão dos carros, a partir do momento que o proprietário 

entregar seu veículo sem uso em local correto, ganharia uma 

quantidade “x” de gasolina; 

 TODAS ESSAS MEDIDAS SERIAM IMPLANTADAS EM UM 

DETERMINADO Nº DE DIAS TODO ANO, ASSIM 

INCENTIVANDO OS MORADORES. 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



o DADOS ESTATÍSTICOS 

o CARROS ABANDONADOS 
o  

o A multa de R$ 14 mil por abandono de veículo parece não intimidar 

– o número de carros recolhidos das ruas pela Prefeitura do estado de 

São Paulo não para de aumentar. Em 2011, 1.500 veículos 

“esquecidos” por seus proprietários viraram sucata. No ano seguinte, 

foram 2.260. 

o  De janeiro até o mês passado, foram retirados das vias da 

cidade 720 veículos em estado de abandono. O destino deles são os 

leilões. Dez foram realizados no decorrer de 2013.  

o  A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que recolhe os 

veículos que estejam parados em local proibido, realizou outros três 

leilões neste ano. Foram vendidos 1.741 carros como sucata, gerando 

arrecadação de R$ 2,1 milhões.  

o 10/12/2013 

 

o DADOS ESTATÍSTICOS 

o LOTES ABANDONADOS 
o  

o EM NOVEMBRO DE 2010, 122 MIL CONSTRUCOES FORAM 

IDENTIFICADAS EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL. O 

NÚMERO DE IMÓVEIS VAZIOS DURANTE O CENSO 

DEMOGRÁFICO DO ANO PASSADO TAMBÉM É BEM 

MAIOR- FORAM 290 MIL DOMICÍLIOS, SEGUNDO O 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 

(IBGE) 

24/09/2011 

 

o ORGÃOS COMPETENTES E MEDIDAS ADOTADAS PARA 

SOLUÇÃO 

 



 

13/09/2013 

 Quando alguém ver um terreno baldio em condições precárias, tem o 

DEVER de denunciar isso à Prefeitura, para que seja enviado um 

fiscal que irá fazer uma vistoria, e caso apresente irregularidades, 

notificará o proprietário, que terá um prazo para fazer a limpeza. 

Caso expire o prazo, a Prefeitura irá efetuar a limpeza, e todos os 

custos desse serviço serão incluídos no IPTU do terreno. Caso o 

proprietário não pague, então será incluso na lista de inadimplentes 

da Prefeitura.  
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