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RESUMO  



Como A Regulação Produz A Qualidade do Espaço Urbano: 

O caso das comunidades fechadas 

 

v 

O presente trabalho, tem como objetivo expor a relação das regulações urbanísticas com o cenário 
urbano de Comunidades Fechadas no Brasil e loteamentos em Portugal, com enfoque relativo ao caso 
brasileiro, desde as razões que promoveram transformações de caráter legislativo e urbanístico, de modo 
a relacionar origens, motivações e a amostragem das consequências de tal cenário. Para tanto, este 
trabalho é baseado no estudo teórico do tema, de forma a estabelecer uma linha de pensamento 
abrangente e coerente, através: da realização do enquadramento teórico das Comunidades Fechadas, de 
acordo com os principais conceitos e teorias; da perspectiva da Teoria Pós-Colonial sobre a influência 
de padrões de consumo do Norte Global sobre países subdesenvolvidos; da investigação da conjuntura 
brasileira através da reconstrução do percurso e ambiente histórico-político; do estudo do arcabouço 
regulamentar e condicionantes ao desenvolvimento de Comunidades Fechadas; e da análise de forma 
concisa ao caso português, relativo a regulamentação e fundamentação de sua viabilidade. Por fim, é 
apresentado um estudo empírico comparativo, relativo ao desenvolvimento urbano entre os casos de 
estudo de Itupeva no Brasil e de Valongo em Portugal, de modo a criar análises, comparações e cenários 
de potencialidades e insuficiências em ambos os casos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: comunidades fechadas, loteamentos fechados, condomínios fechados, segregação 
urbana, insegurança urbana 
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The present study aims to relate the Urban Planning Regulations, Brazilian Gated Communities scenario 
and the Portuguese Subdivision Projects, emphasising the Brazilian case. The analysis provides the 
causes which promoted changes in urban legislation, relating the origins, motivations and the 
consequences. 
In order to, establish a comprehensive understanding of this study, it is based on: a conceptual 
framework of Gated Communities, according to leading concepts and theories found in the literature 
review; the study of Postcolonial Theory regarding of Global North influence of consumption behaviour 
on the underdeveloped countries; and the Brazilian historical and political analysis. Furthermore, the 
study approaches the urban legislation and conditions set forth concerning Gated Communities 
development, and a concise analysis of the Portuguese case regarding its urban regulation and viability. 
Finally, an empirical study is presented in order to compare the urban development, potentialities and 
problems between the cases studies of Itupeva, Brazil, and Valongo, Portugal. 
 
 
KEYWORDS: gated communities, fortress developments, fortified enclaves, urban segregation, urban 
insecurity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE GERAL 

 



Como A Regulação Produz A Qualidade do Espaço Urbano: 

O caso das comunidades fechadas 

 

vii 

AGRADECIMENTOS ......................................................................................................................... iv 

RESUMO .......................................................................................................................... v 

ABSTRACT ...................................................................................................................................... iv 

 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 1 

1.1. JUSTIFICATIVA ........................................................................................................................ 1 

1.2. OBJETIVO ................................................................................................................................ 2 

1.3. METODOLOGIA ........................................................................................................................ 2 

1.4. SÍNTESE DOS CONTEÚDOS DOS CAPÍTULOS E SIMPLIFICAÇÃO DOS PONTOS CHAVE E 

CONCLUSÕES .......................................................................................................................... 2 

 

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO ................................................................ 5 

2.1. O DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES FECHADAS ...................................................... 5 

2.1.1. APRESENTAÇÃO GERAL DAS COMUNIDADES FECHADAS ............................................................ 5 

2.1.1.1. Tipologias mais comuns no Brasil ...................................................................................... 6 

2.1.1.2. Variações brasileiras .......................................................................................................... 7 

2.1.1.3. Tipologia em Portugal ......................................................................................................... 7 

2.1.1.4. Tipologias clássicas ............................................................................................................ 8 

2.1.2. AS ORIGENS DOS SUBÚRBIOS NA INGLATERRA .......................................................................... 9 

2.1.3. AS PRIMEIRAS COMUNIDADES FECHADAS NOS EUA ................................................................ 11 

2.1.4. O DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES FECHADAS CONTEMPORÂNEAS ............................... 12 

2.1.5. LEGITIMIDADE DAS COMUNIDADES FECHADAS ......................................................................... 14 

2.1.5.1. Desenvolvimentos de Interesse Comum - CID ................................................................ 15 

2.1.5.2. Privatopia .......................................................................................................................... 16 

2.1.6. CONTEXTO GLOBAL ............................................................................................................... 16 

2.2. CRÍTICA PÓS-COLONIALISTA ............................................................................................... 17 

2.2.1. A TEORIA PÓS-COLONIAL ....................................................................................................... 17 

2.2.2. O MODERNO E TODO O RESTO ................................................................................................ 18 

2.2.3. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MUDANÇAS PÓS-FORDISTAS ............................................. 19 

2.2.4. UMA REFLEXÃO PARTICULAR ................................................................................................. 21 

2.3. SÍNTESE ................................................................................................................................. 22 

 



Como A Regulação Produz A Qualidade do Espaço Urbano: 

O caso das comunidades fechadas 
 

viii 

3. O CONTEXTO URBANO BRASILEIRO CONDOMINIAL E 
FECHADO .......................................................................................................................... 25 

3.1. O DESENVOLVIMENTISMO BRASILEIRO .............................................................................. 25 

3.1.1. A CONSTANTE INSTABILIDADE POLÍTICA ................................................................................... 26 

3.1.2. O PECADO ORIGINAL DE BRASÍLIA ........................................................................................... 27 

3.1.3. CONSEQUÊNCIAS DA REVOLUÇÃO CUBANA E A POLÍTICA ANTI-COMUNISTA PELOS EUA NA AMÉRICA 

LATINA .................................................................................................................................. 28 

3.4.1. ELITE PATRIARCAL E CORPORATIVISTA E A SOBERBA DE SETORES MILITARES POUCO MADUROS . 28 

3.2. A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO CONDOMINIAL (MILITAR) ............................................... 29 

3.3. CONSEQUÊNCIAS DA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO 6.766/1979 ............................... 30 

3.3.1. A RIGIDEZ DA LEI .................................................................................................................... 30 

3.3.2. AUTOCONSTRUÇÃO ............................................................................................................... 33 

3.3.3. A DUALIDADE ENTRE CIDADE FORMAL E CIDADE INFORMAL ...................................................... 33 

3.4. O PARCELAMENTO DO SOLO NO PERÍODO REDEMOCRÁTICO .......................................... 34 

3.4.1. A EVOLUÇÃO DA SEGREGAÇÃO CONDOMINIAL .......................................................................... 34 

3.4.2. A MUDANÇA NO PERFIL FAMILIAR ............................................................................................. 36 

3.4.3. O DESEQUILÍBRIO GERADO PELAS GRANDES CONSTRUTORAS E O PADRÃO GRAPROHAB ........ 37 

3.4.4. CONSEQUÊNCIAS À AUTONOMIA INCIPIENTE ............................................................................. 40 

3.5. INSEGURANÇA ....................................................................................................................... 41 

3.6. A ATUAL CONJUNTURA DOS LOTEAMENTOS FECHADOS ................................................... 42 

3.6.1. O CONFLITO ENTRE AS PRINCIPAIS NORMATIVAS ATÉ 2017 ....................................................... 43 

3.6.2.1. Constituição Federal de 1988 .......................................................................................... 44 

3.6.2.2. Código Civil de 2002 ........................................................................................................ 44 

3.6.2.3. Lei 6.766/1979 que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano ................................ 45 

3.6.2.4. Decreto-Lei 271/1967 que dispõe sobre Loteamentos Urbanos...................................... 45 

3.6.2.5. Constituição do Estado de São Paulo de 1989 ................................................................ 46 

3.6.3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DOS LOTEAMENTOS FECHADOS ........................................................ 46 

3.6.4. AS DEFORMIDADES DO ATO .................................................................................................... 47 

3.6.5. A “BURLA A LEI” ..................................................................................................................... 49 

3.6.6. TRANSFORMAÇÕES RECENTES NA TENTATIVA DE LEGITIMAR FIGURAS SUBSTITUTAS AO 

LOTEAMENTO FECHADO – LEI 13.645/2017 ........................................................................... 50 

3.6.7. OUTRAS PROPOSTAS DE FIGURAS SUBSTITUTAS AO LOTEAMENTO FECHADO ............................ 51 

3.7. SÍNTESE ................................................................................................................................. 52 

 



Como A Regulação Produz A Qualidade do Espaço Urbano: 

O caso das comunidades fechadas 

 

ix 

4. O CONTEXTO PORTUGUÊS .................................................................... 53 

4.1. O PLANEAMENTO URBANO .................................................................................................. 53 

4.2. LEGISLAÇÃO ......................................................................................................................... 55 

4.2.1. A EVOLUÇÃO DOS REGULAMENTOS URBANÍSTICOS EM PORTUGAL ............................................ 55 

4.2.2. O CENÁRIO PÓS REGIME JURÍDICO DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO (RJUE) ............................ 56 

4.2.2.1. Pontos a considerar sobre o Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE) ..... 57 

4.2.2.2. Loteamento subsequente a edificação ............................................................................. 58 

4.2.2.3. Condomínios vs. Loteamentos ......................................................................................... 58 

4.3. A FIGURA DO CONDOMÍNIO FECHADO ................................................................................ 59 

4.4. FUNDAMENTOS PARA PROPENSÃO DAS COMUNIDADES FECHADAS EM PORTUGAL ....... 60 

4.4.1. PORQUE FAMÍLIAS OPTAM POR VIVEREM EM CONDOMÍNIOS FECHADOS? ................................... 60 

4.4.2. O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO ....................................................................................... 63 

4.4.3. CARACTERÍSTICAS DAS COMUNIDADES FECHADAS EM PORTUGAL ............................................ 65 

4.5. SÍNTESE ................................................................................................................................. 66 

 

5. CASOS DE ESTUDO: MUNICÍPIO DE ITUPEVA, BR E 
CONCELHO DE VALONGO, PT .................................................................. 67 

5.1. ENQUADRAMENTO ................................................................................................................ 67 

5.1.1. MUNICÍPIO DE ITUPEVA ........................................................................................................... 67 

5.1.2. CONCELHO E FREGUESIA DE VALONGO ................................................................................... 71 

5.2. ARCABOUÇO REGULAMENTAR ............................................................................................ 75 

5.2.1. OS REGIMES DO PDU E PDM DE ITUPEVA .............................................................................. 75 

5.2.2. O REGIME DO PDM DE VALONGO ........................................................................................... 79 

5.3. APRESENTAÇÃO E CRUZAMENTO DE DADOS ...................................................................... 87 

5.3.1. TIPOLOGIAS RESIDENCIAIS ..................................................................................................... 87 

5.3.1.1 CONCEITUAÇÃO DAS TIPOLOGIAS DE USOS RESIDENCIAIS DO MAPA 7 DO MUNICÍPIO DE ITUPEVA

 ............................................................................................................................................ 87 

5.3.1.2. CONCEITUAÇÃO DAS TIPOLOGIAS DE USOS RESIDENCIAIS DO MAPA 8 DA FREGUESIA DE VALONGO

 ............................................................................................................................................ 95 

5.3.2. CENÁRIOS COMPARATIVOS ................................................................................................... 103 

5.3.2.1. CENÁRIO 1 – MANCHA RESIDENCIAL POR DEFINIÇÃO CONCEITUAL DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

- MAPA 9 (PÁG. 105) E MAPA 10 (PÁG. 107) ......................................................................... 103 

5.3.2.2. CENÁRIO 2 – MANCHA RESIDENCIAL POR PRODUÇÃO -  MAPA 11 (PÁG. 111) E MAPA 12 (PÁG. 

113) ................................................................................................................................... 109 



Como A Regulação Produz A Qualidade do Espaço Urbano: 

O caso das comunidades fechadas 
 

x 

5.3.2.3. CENÁRIO 3 – MANCHA RESIDENCIAL POR TIPO DE OCUPAÇÃO - MAPA 13 (PÁG. 117) E MAPA 14 

(PÁG. 119) .......................................................................................................................... 115 

5.3.2.4 CENÁRIO 4 – MANCHA RESIDENCIAL SOB CARACTERÍSTICAS SEGREGATÓRIAS - MAPA 15 (PÁG. 

123) E MAPA 16 (PÁG. 125) ................................................................................................. 121 

5.4. ANÁLISE DOS RESULTADOS ............................................................................................... 127 

5.4.1. ANÁLISES INTRA CASOS DE ESTUDO ..................................................................................... 127 

5.4.1.1. ANÁLISE DE DESEMPENHO ENTRE LOTES DA TIPOLOGIA “11.LOTEAMENTO ABERTO – 125-200M²” 

(PERÍMETRO ESBELTO X PERÍMETRO PROPORCIONAL) ............................................................ 127 

5.4.1.2. APROVEITAMENTO MERCADOLÓGICO DOS ESPAÇOS COM LOTES ESBELTOS ......................... 129 

5.4.1.3. DESCONEXÃO DA MALHA VIÁRIA ......................................................................................... 130 

5.4.1.4. PERCURSOS DE LOTEAMENTOS ABERTOS E FECHADOS ATÉ O CENTRO DO PUCI .................. 131 

5.4.1.5. LOTEAMENTO FECHADO DENTRO DE OUTRO LOTEAMENTO FECHADO.................................... 132 

5.4.1.6. CEDÊNCIAS EM LOTEAMENTOS UNIFAMILIARES E CONJUNTOS MULTIFAMILIARES NA FREGUESIA DE 

VALONGO ............................................................................................................................ 132 

5.4.2. ANÁLISES INTER CASOS DE ESTUDO ..................................................................................... 134 

5.4.2.1. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O DESENHO DA MALHA DE LOTEAMENTOS NOS CASOS DE ESTUDO

 .......................................................................................................................................... 134 

5.4.2.2. CENTRALIDADES CONSOLIDADAS NOS CASOS DE ESTUDO .................................................. 139 

5.4.2.3. NÚCLEOS DISTANTES OU ISOLADOS NOS CASOS DE ESTUDO ............................................... 140 

5.4.3. POLÍTICAS URBANÍSTICAS E A QUALIDADE DO ESPAÇO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITUPEVA ....... 141 

5.4.4. POLÍTICAS URBANÍSTICAS E A QUALIDADE DO ESPAÇO URBANO NA FREGUESIA DE VALONGO ... 155 

5.5. SÍNTESE ............................................................................................................................... 161 

 

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES .......................................... 85 

6.1. CONCLUSÕES ........................................................................................................................ 85 

6.2. RECOMENDAÇÕES................................................................................................................. 87 

LISTA DE REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 89 

LISTA DE REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS E REGULAMENTARES .................................................. 97 

 

 

 

 

 

 

 



Como A Regulação Produz A Qualidade do Espaço Urbano: 

O caso das comunidades fechadas 

 

xi 

ÍNDICE DE MAPAS* 

*Nota: Inseridos conforme são citados ao longo do texto, disposto a facilitar o manuseio e compreensão dos 

dados produzidos. 

 

Mapa 1 - Enquadramento e Inserção Regional do Município de Itupeva ................................................ 2 

Mapa 2 - Enquadramento e Inserção Regional da Freguesia de Valongo .............................................. 2 

Mapa 3 - Macrozoneamento (UEU - Unidadde de Estruturação Urbana) do Município de Itupeva sobre 

imagem aérea........................................................................................................................................... 2 

Mapa 4 - Área Urbana e Área Rural da Freguesia de Valongo (Macrozoneamento) .............................. 2 

Mapa 5 - UOPG - Unidades Operativas de Planeamento e Gestão da Freguesia de Valongo .............. 2 

Mapa 6 - Vazios Urbanos e Estoque de Áreas com uso Plurifamiliar na Freguesia de Valongo ............ 2 

Mapa 7 - Tipologias de Usos Residenciais do Município de Itupeva....................................................... 2 

Mapa 8 - Mapa de Tipologias de Usos Residenciais da Freguesia de Valongo ..................................... 2 

Mapa 9 - Cenário 1 - Mancha residencial por definição conceitual de Uso e Ocupação do Solo – Itupeva

 .................................................................................................................................................................. 2 

Mapa 10 - Cenário 1 - Mancha residencial por definição conceitual de Uso e Ocupação do Solo – 

Valongo .................................................................................................................................................... 2 

Mapa 11 - Cenário 2 - Mancha residencial por produção – Itupeva ........................................................ 2 

Mapa 12 - Cenário 2 - Mancha residencial por produção – Valongo ....................................................... 2 

Mapa 13 - Cenário 3 - Mancha residencial por tipo de Ocupação – Itupeva ........................................... 2 

Mapa 14 - Cenário 3 - Mancha residencial por tipo de Ocupação – Valongo ......................................... 2 

Mapa 15 - Cenário 4 - Mancha residencial sob características segregatórias – Itupeva ........................ 2 

Mapa 16 - Cenário 4 - Mancha residencial sob características segregatórias – Valongo ....................... 2 

Mapa 17 - Núcleos Isolados do Município de Itupeva ............................................................................. 2 

Mapa 18 - Vazios Urbanos do Município de Itupeva ............................................................................... 2 

Mapa 19 - Áreas Permitidas a Condomínios Horizontais até 200.00m² do Município de Itupeva .......... 2 

Mapa 20 - Loteamentos Abertos Desconexos do Município de Itupeva.................................................. 2 

Mapa 21 - Estoque de Áreas com uso Plurifamiliar permitido na Freguesia de Valongo ........................ 2 

 



Como A Regulação Produz A Qualidade do Espaço Urbano: 

O caso das comunidades fechadas 
 

xii 

  



Como A Regulação Produz A Qualidade do Espaço Urbano: 

O caso das comunidades fechadas 

 

xiii 

ÍNDICE DE QUADROS (OU TABELAS) 

 

Quadro 1 – Legenda Arial 10pt ................................................................................................................ 2 

Quadro 2 – Cenário 1 ITUPEVA – Habitações por definição conceitual de Uso do Solo ................... 104 

Quadro 3 – Cenário 1 VALONGO – Habitações por definição conceitual de Uso do Solo ................. 104 

Quadro 4 – Cenário 2 ITUPEVA – Mancha Residencial por Produção ............................................... 109 

Quadro 5 – Cenário 2 VALONGO – Mancha Residencial por Produção............................................. 109 

Quadro 6 – Cenário 3 ITUPEVA – Mancha Residencial por Tipo de Ocupação do Solo.................... 115 

Quadro 7 – Cenário 3 VALONGO – Mancha Residencial por Tipo de Ocupação do Solo ................. 115 

Quadro 8 – Cenário 4 ITUPEVA – Mancha Residencial por Características Segregatórias ............... 121 

Quadro 9 – Cenário 4 VALONGO – Mancha Residencial por Características Segregatórias ............ 122 



Como A Regulação Produz A Qualidade do Espaço Urbano: 

O caso das comunidades fechadas 
 

xiv 

  



Como A Regulação Produz A Qualidade do Espaço Urbano: 

O caso das comunidades fechadas 

 

xv 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Fig. 1 – Imagem  aérea com Grande Chácara de área aprox. de 85.000m². (Fonte: Google Earth/ autoria 

própria) ................................................................................................................................................... 88 

Fig. 2 - Fig. 2 – Imagem aérea de Loteamento de Chácaras. (Fonte: Google Earth) ........................... 88 

Fig. 3 – Imagem aérea Comunidade Fechada de Chácaras cercada por muros. (Fonte: Google Earth / 

autoria própria) ....................................................................................................................................... 88 

Fig. 4 –  Imagem aérea de 3 Loteamentos Fechados (LF). (Fonte: Google Earth / autoria própria) .... 89 

Fig. 5 – Imagem de portaria padrão de Loteamento Fechado. (Fonte: Google Street View) ................ 89 

Fig. 6 – Imagem de Muro de fechamento padrão ao longo do perímetro do Loteamento Fechado. (Fonte: 

Google Street View) ............................................................................................................................... 89 

Fig. 7 – Imagem aérea de 2 Condomínios de Casas (CC). (Fonte: (Google Earth / autoria própria) ... 89 

Fig. 8 – Imagem aérea de 2 Condomínios de Apartamentos. (Fonte: Google Earth / autoria própria) . 90 

Fig. 9 – Fachada de Conjunto Habitacional HIS. (Fonte: Google Street View) ..................................... 90 

Fig. 10 – Imagem da rua e fachadas em Loteamento de 125m² por lote. (Fonte: Google Street View)

 ................................................................................................................................................................ 90 

Fig. 11 – Imagem da rua e fachadas em Loteamento de 125m² por lote. (Fonte: Google Street View)

 ................................................................................................................................................................ 90 

Fig. 12 –  Imagem aérea de Loteamento com quadras com lotes das Tipologias 10 (125m²) e 11 

(170m²). (Fonte: (Google Earth / autoria própria) .................................................................................. 91 

Fig. 13 – Imagem da rua e fachadas em Loteamento da Tipologia 11. (Fonte: Google Street View) ... 91 

Fig. 14 – Imagem da rua e fachadas em Loteamento da Tipologia 11. (Fonte: Google Street View) ... 91 

Fig. 15 – Imagem aérea de Loteamento misto da Tipologia 12. (Fonte: (Google Earth / Google Street 

View) ....................................................................................................................................................... 91 

Fig. 16 –Imagem da rua e fachadas em Loteamento da tipologia 12. (Fonte: (Google Earth / Google 

Street View) ............................................................................................................................................ 91 

Fig. 17 – Imagem aérea de Loteamento da Tipologia 13. (Fonte: Google Earth / autoria própria) ....... 92 

Fig. 18 – Imagem da rua e fachadas em Loteamento da Tipologia 13. (Fonte: Google Street View) ... 92 

Fig. 19 – Imagens aéreas de Loteamentos com Incorporações Autônomas. (Fonte: Google Earth / 

autoria própria) ....................................................................................................................................... 92 

Fig. 20 – Imagens aéreas de Loteamentos com Incorporações Autônomas. (Fonte: Google Earth / 

autoria própria) ....................................................................................................................................... 92 

Fig. 21 – Imagem aérea das tipologias 1 e 2. (Fonte: Google Earth / autoria própria) .......................... 95 

Fig. 22 – Imagem aérea da tipologia 3. (Fonte: Google Earth / autoria própria) ................................... 95 

Fig. 23 – Imagem aérea de quadra constituída pela Tipologia 4. (Fonte: Google Earth) ...................... 96 

Fig. 24 – Imagem da rua e fachadas em Lotes da Tipologia 4. (Fonte: Google Street View) ............... 96 



Como A Regulação Produz A Qualidade do Espaço Urbano: 

O caso das comunidades fechadas 
 

xvi 

Fig. 25 – Imagem da rua e fachadas em Lotes da Tipologia 4. (Fonte: Google Street View) ............... 96 

Fig. 26 –  Imagem da rua e fachadas de Edifícios Multifamiliares. (Fonte: Google Street View) .......... 96 

Fig. 27 –  Imagem da rua e fachadas de Edifícios Multifamiliares. (Fonte: Google Street View) .......... 96 

Fig. 28 – Imagem aérea da ocupação quase total da edificação da Tipologia 5. (Fonte: Google Earth)

 ................................................................................................................................................................ 97 

Fig. 29 – Imagem da rua e fachadas da Tipologia 6. (Fonte: Google Street View) ............................... 97 

Fig. 30 – Imagem da rua e fachadas da Tipologia 6. (Fonte: Google Street View) ............................... 97 

Fig. 31 – Imagem aérea da Tipologia 6. (Fonte: Google Earth) ............................................................ 97 

Fig. 32 – Imagem aérea da Tipologia 6. (Fonte: Google Earth) ............................................................ 98 

Fig. 33 – Imagem dos portões de acesso da Comunidade Fechada Tipologia 7. (Fonte: Google Street 

View) ....................................................................................................................................................... 98 

Fig. 34 – Imagem do fechamento tipo segregatório da Tipologia 7. (Fonte: Google Street View) ........ 98 

Fig. 35 – Imagem aérea das 3 torres da Tipologia 8. (Fonte: Google Earth) ........................................ 99 

Fig. 36 – Imagem dos portões de acesso da Comunidade Fechada Tipologia 8. (Fonte: Google Street 

View) ....................................................................................................................................................... 99 

Fig. 37 – Imagem do fechamento tipo segregatório da Tipologia 8. (Fonte: Google Street View) ........ 99 

Fig.38 – Imagem Aérea do Loteamento Exemplo 1. (Fonte: Google Earth) ....................................... 127 

Fig.39 – Imagem padrão da rua e fachadas do Loteamento Exemplo 1. (Fonte: Google Street View)

 .............................................................................................................................................................. 128 

Fig.40 – Imagem Aérea do Loteamento Exemplo 2. (Fonte: Google Earth) ....................................... 128 

Fig.41 – Imagem padrão da rua e fachadas do Loteamento Exemplo 2. (Fonte: Google Street View)

 .............................................................................................................................................................. 128 

Fig. 42 – Comparação entre o canário A e B (Fonte: autoria própria) ................................................. 129 

Fig.43 – Delimitação do Loteamento Fechado e acessos viários. (Fonte: Google Earth / autoria própria)

 .............................................................................................................................................................. 130 

Fig.44 – Detalhe a desconexão de vias. (Fonte: Google Earth / autoria própria) ................................ 130 

Fig.45 – Percursos realizados de Loteamentos Abertos e Fechados. (Fonte: Google Earth / autoria 

própria) ................................................................................................................................................. 131 

Fig.46 – Detalhe do acesso de Loteamento Fechado por meio de outro Loteamento Fechado.                           

(Fonte: Google Earth / autoria própria) ................................................................................................ 132 

Fig.47 –  Caso A: Loteamento de lotes tipo superiores de 250m². ...................................................... 133 

Fig.48 –  Caso B: Loteamento de lotes tipo populares de 125,75m². .................................................. 133 

Fig.49 –  Caso C: Conjunto multifamiliar de apartamentos tipo superior de 150m² cada. .................. 134 

Fig.50 –  Caso C: Conjunto multifamiliar de apartamentos tipo popular de 63,75m² cada ................. 134 

Fig.51 – Imagem Aérea de Loteamento em Itupeva. (Fonte: Google Earth / autoria própria) ............ 135 



Como A Regulação Produz A Qualidade do Espaço Urbano: 

O caso das comunidades fechadas 

 

xvii 

Fig.52 – Imagem Aérea de Loteamentos casos A, B e C em Valongo. (Fonte: Google Earth / autoria 

própria) ................................................................................................................................................. 135 

Fig.53  –   Imagem da rua e fachadas do loteamento em Itupeva. (Fonte: Google Street View) ........ 136 

Fig.54  –   Imagem da rua e fachadas do loteamento em Itupeva. (Fonte: Google Street View) ........ 136 

Fig.55  –   Imagem da rua e fachadas do loteamento em Itupeva. (Fonte: Google Street View) ........ 137 

Fig.56  –   Imagem da rua e fachadas do loteamento caso A em Valongo. (Fonte: Google Street View)

 .............................................................................................................................................................. 137 

Fig.57  –   Imagem da rua e fachadas do loteamento caso B em Valongo. (Fonte: Google Street View)

 .............................................................................................................................................................. 137 

Fig.58  –   Imagem de café e comércio do loteamento caso B em Valongo. (Fonte: Google Street View)

 .............................................................................................................................................................. 138 

Fig.59  –   Imagem de comércio e moradia bifamiliar do loteamento caso C em Valongo.                                

(Fonte: Google Street View) ................................................................................................................. 138 

Fig.60  –   Imagem de comércio e moradia bifamiliar do loteamento caso C em Valongo.                               

(Fonte: Google Street View) ................................................................................................................. 138 

Fig.61 – Imagem Aérea da área central em Itupeva. (Fonte: Google Earth / autoria própria) ............ 139 

Fig.62 – Imagem Aérea da área central em Valongo. (Fonte: Google Earth / autoria própria) ........... 139 

Fig.63 – Imagem Aérea de núcleo isolado em Itupeva. (Fonte: Google Earth / autoria própria) ........ 140 

Fig.64 – Imagem Aérea de núcleo distante em Valongo. (Fonte: Google Earth / autoria própria) ...... 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como A Regulação Produz A Qualidade do Espaço Urbano: 

O caso das comunidades fechadas 
 

xviii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Como A Regulação Produz A Qualidade do Espaço Urbano: 

O caso das comunidades fechadas 

 

xix 

SÍMBOLOS, ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS 

 

AML - Área Metropolitana de Lisboa 

AMP - Área Metropolitana do Porto 

ANMP - Associação Nacional de Municípios de Portugal 

APP - Área de Proteção Permanente 

AUJ - Aglomeração Urbana de Jundiaí 

BNDE - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

BNH - Banco Nacional de Habitação (BNH) 

C - Espaços Centrais  

CAI - Community Associations Institute  

CAIXA - Banco Caixa Econômica Federal 

CEPAL - Comissão Econômica para a América Latina 

Cetesb - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

CID - Community Integrated Development 

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CP - Comboios de Portugal 

DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica 

ECLA - Comissão Econômica para a América Latina 

EIA/RIMA - Estudo de Impacto Ambiental / Relatório De Impacto Ambiental 

Emplasa - Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A 

EUA - Estados Unidos da América 

FMI - Fundo Monetário Internacional 

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  

GRAPROHAB - Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo 

HIS - Habitação de Interesse Social 

HMP – Habitação de Mercado Popular 

IBD - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IIGM - Segunda Guerra Mundial 

IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano 

ISI - Industrialização por Substituição de Importação 



Como A Regulação Produz A Qualidade do Espaço Urbano: 

O caso das comunidades fechadas 
 

xx 

LC - Lei Complementar 

LPS - Lei de Parcelamento do Solo 

LUOS - Lei de Uso e Ocupação do Solo 

MCMV - Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida 

MP - Medida Provisória 

MPC - Master-Planned Community 

OEA - Organização dos Estados Americanos 

ONU - Organização das Nações Unidas 

PD - Plano Diretor 

PDM - Plano Diretor do Município / Municipal 

PDU - Plano de Diretrizes Urbanísticas 

PIB - Produto Interno Bruto 

PL - Projeto de Lei 

PLS - Projeto de Lei do Senado 

PMSP - Prefeitura do Município De São Paulo 

PP - Plano de Pormenor 

PU - Plano de Urbanização 

PUCI - Perímetro Urbano Consolidado Interpretado 

R.I - Espaços Residenciais do tipo I  

R.II - Espaços Residenciais do tipo II  

RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação 

Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

SBPE - Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

SFH - Sistema Financeiro de Habitação 

SH - Secretaria de Estado da Habitação 

UDC - Unidade de Desenvolvimento Controlado  

UDR - Unidade de Desenvolvimento Rural 

UEU - Unidade de Estruturação Urbana 

UOPG - Unidades Operativas de Planeamento e Gestão 

UOSUR - Mapa de Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural 

UPH - Unidade de Proteção Hídrica 

UUC - Unidade de Urbanização Controlada 

ZEIS - Zona Especial de Interesse Social 

 



 

Como A Regulação Produz A Qualidade do Espaço Urbano: 
O caso das comunidades fechadas 

 

1 

 

 

 

 

1 

INTRODUÇÃO  
 

 

1.1. JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho assume o atual modelo de expansão urbana brasileiro caracterizado como 
condominial, em áreas urbanas principalmente sob a tipologia Condomínios Fechados Verticais, e em 
áreas periurbanas sob a tipologia Loteamentos Fechados, fomentados principalmente por dois motivos: 
(i) a rigidez das regulações urbanísticas, que entre diversos fatores encarecem desenvolvimentos 
urbanísticos, restringindo a viabilidade econômica de investimentos imobiliários para grandes 
empreendimentos, o que concentrou o mercado em poucas e grandes incorporadoras; (ii) a sensação de 
insegurança e incapacidade do poder público em proteger a população e a propriedade privada, de forma 
a resultar uma busca, por parte da população, por soluções segregatórias, entendidas no contexto 
brasileiro como condominiais1. 

Isto posto, foi constatado pela pesquisa que apenas o trabalho de Caldeira (2000) vincula o cenário 
condominial urbano aos Loteamentos Fechados, por outro lado, um número considerável de trabalhos 
científicos relacionados aos impactos dos Loteamentos Fechados e a amostragem das consequências 
desta tipologia, entretanto, estes trabalhos consideraram a figura como casos independentes não 
vinculados a questão condominial. Partindo deste princípio, o trabalho buscou um enfoque menos 
convencional, de modo a relacionar as origens e razões que levaram o desenvolvimento e sinergia dos 
dois cenários, o condominial e o de Loteamentos Fechados. 

Relacionado aos trabalhos científicos sobre Loteamentos Fechados, foi constatado pela pesquisa 
prevalência decorrente sobre as conclusões relativas ao sucesso de tais figuras, alusivo ao fato destas 
proporcionarem alta lucratividade a todos os agentes de seu ciclo, desprezando ou colocando como 
insuficiente a questão da insegurança. Esta questão está condicionada principalmente a fatores 
simbólicos de prestígio e diferenciação social, relacionados a conceitos importados de outros contextos 
do Norte Global, que não contemplam as complexidades dos casos empíricos brasileiros, como a 
sensação de insegurança. 

Parte da motivação deste trabalho foi uma relação não encontrada na revisão bibliográfica, que, portanto, 
o trabalho buscou evoluir sobre o tema, vinculando o cenário condominial brasileiro a uma postura 
artificial projetada durante o primeiro ano do Golpe Militar de 1964, pela lei 4.591/1964 que dispõe 
sobre Condomínios, logo, aprovada no mesmo ano do golpe e que alterou consideravelmente a forma 
de como edificar no país. 

                                                      
1 Cabe evidenciar a diferença de entendimento entre o termo Condominial nos contextos brasileiro e português, 
no primeiro caso vinculado a segregação de espaços, e no segundo a simples administração de partes comuns 
de um mesmo edifício. 
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1.2. OBJETIVO 

O objetivo primário desta tese, é demonstrar como as legislações e regulações urbanísticas, podem 
incentivar diretamente e indiretamente o desenvolvimento de Comunidades Fechadas, principalmente 
focado no contexto brasileiro, quanto à implantação da Lei  de Condomínios 4.591/1965, e a Lei de 
Parcelamento do Solo 6.766/1979; em comparação ao contexto português, como forma de proporcionar 
maior embasamento teórico e empírico ao estudo. 

Como objetivo secundário, vinculado as duas leis citadas, o trabalho buscou adentrar em temas pouco 
relacionados e até ridicularizados sobre o assunto, como as mudanças políticas e institucionais pós Golpe 
Militar de 1964 no Brasil e a Revolução Cubana de 1959, associados a mentalidade de desprezo e 
corporativismo das elites, constatado como anterior ao regime militar, que somados produziram o teor 
das duas legislações citadas vigentes até os dias de hoje .  

 

1.3. METODOLOGIA 

A Metodologia para desenvolvimento do trabalho, consiste em duas partes: (i) produção de material 
teórico pertinente a revisão bibliográfica dos capítulos 2, 3 e 4, que buscou estabelecer uma linha de 
raciocínio estruturada entre conceitos e críticas credibilizadas, entendidas pela pesquisa como relevantes 
ao enquadramento do estudo, referentes aos conceitos abordados de Comunidades Fechadas e tipologias 
correlacionadas; a Teoria Pós-Colonial associada a demanda e a mudança de valores pela sociedade; a 
recriação do ambiente político-histórico do Brasil, disposto a aproximar um entendimento mais amplo 
além da convencional abordagem relativa a amostragem das consequências empíricas, que buscou 
elucidar as razões e motivações que levaram a mudança do cenário urbano para condominial, 
posteriormente condominial-fechado; e a argumentação relativa a experiência profissional do autor na 
área de Loteamentos Fechados e Incorporação, condicionado pela pouca literatura relativa aos temas do 
cenário condominial brasileiro e Loteamentos Fechados, no que se refere as origens e a produção destes 
do ponto de vista do mercado; (ii) produção de material empírico no capítulo 5, relativo a comparação 
de um caso brasileiro (Itupeva) e um caso português (Valongo), com semelhanças quanto a relevância 
nas respectivas inserções regionais, quanto ao uso e ocupação de tipologias residenciais, levantadas 
pelos órgãos oficiais somado a interpretação de imagens aéreas, viárias2 e visitas presenciais, resultando 
no desenvolvimento, a partir da autonomia e compreensão da pesquisa, de dezesseis tipologias 
residenciais no caso brasileiro e oito tipologias residenciais no caso português, criadas a viabilizar 
cenários e casos comparativos. 

 

 

1.3. SÍNTESE DOS CONTEÚDOS DOS CAPÍTULOS E SIMPLIFICAÇÃO DOS PONTOS CHAVE E 

CONCLUSÕES 

No capítulo 2, são evidenciadas as origens dos subúrbios direcionados a burguesia da Londres industrial 
do século XVIII, e as posteriores primeiras Comunidades Fechadas nos EUA do século XIX, 
desenvolvidas para poucos afortunados. Foi constatada a gênese das Comunidades Fechadas referente 
ao distanciamento das polaridades socioeconómicas, relacionadas a posição simbólica que estas 
tipologias oferecem na sociedade e a fuga acessível ao caos da vida suja e caótica dos grandes centros 
urbanos, características que se mantém até os dias atuais. Entretanto, a desvinculação de exclusividade 

                                                      
2 Imagens aéreas do Google Earth com as datas e procedimentos de criação das macros imagens aéreas no 
subcapítulo 5.3. Imagens viárias do Google Street View. 
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das Comunidades Fechadas aos muito ricos, e sua proliferação às classes médias é recente, a partir dos 
anos 1970 com desenvolvimentos voltados para aposentados, rapidamente multiplicou-se para outros 
grupos. Fatores externos também colaboraram para sua rápida disseminação nos EUA e outros contextos 
no período, como conflitos sociais, estagnação econômica e a consequente mudança para o 
neoliberalismo, resultando no enfraquecimento de políticas de bem-estar social e incentivo a uma 
mentalidade de individualismo e competição, e por outro lado, o aumento da sensação de violência e 
distanciamento social, estas duas condições singulares a mentalidade das Comunidades Fechadas. No 
mesmo capítulo, através da lente da Teoria Pós-Colonial, é associado o sucesso das Comunidades 
Fechadas nos países do Sul Global, com padrões de consumo relacionados a uma elite que busca valores 
sociais importados de contextos do Norte Global, assim como, a constatação da necessidade uma 
abordagem mais robusta das Teorias Urbanas que contemple as particularidades de sistemas 
subdesenvolvidos.  

O capítulo 3, relativo ao cenário brasileiro, remonta o percurso político-histórico de desenvolvimento 
do planejamento urbano, do início do século XX até a ruptura democrática do Golpe de 1964, marcado 
por consideráveis avanços cívicos e urbanísticos, como a criação de Brasília, e o projeto nacional 
desenvolvimentista interrompido pelo golpe. Segundo a pesquisa, estes estão relacionados com o 
“pecado original de Brasília”3, e a Revolução Cubana de 1959, que desestabilizou por décadas a América 
Latina, na tentativa de recriar o ambiente anterior a criação da lei 4.591/1964 de condomínios e posterior 
lei 6.766/1979 de parcelamento do solo, caracterizadas como ponto de partida e determinantes ao atual 
cenário condominial de Loteamentos Fechados do Brasil. Foi constatada a atual produção habitacional 
perante a lei 6.766/1979, caracterizada em dois movimentos, (i) formal, decorrente sobre o a produção 
imobiliária de grandes condomínios e loteamentos segregatórios, direcionados as classes altas e médias; 
e (ii) informal, decorrente de loteamentos irregulares4 auto edificados pelos próprios moradores. No 
último subcapítulo é descrito o tortuoso percurso legal de desenvolvimento dos Loteamentos Fechados 
e seu arcabouço legislativo. 

O capítulo 4 decorre sobre o caso português e evidencia o longo percurso evolutivo do legislador relativo 
a legislação urbana, percebida pelo caráter experimental, assumindo o instrumento do Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação (RJUE), oficializado desde 1999 e vigente na prática desde 2001, como 
uma peça regimentar moderna, que simplificou procedimentos principalmente através da atribuição de 
maior participação pelo particular. Sobre as motivações das Comunidades Fechadas a partir dos anos 
1990, foram constatadas questões relacionadas a demanda, com uma mudança de valores familiares de 
classes emergentes condicionado a um maior distanciamento socioeconômico.  

Referente à análise dos casos de estudo, o capítulo 5, compara os casos de acordo com a qualidade de 
cidades dormitório e as respectivas representatividades regionais para com os grandes centros urbanos 
próximos; apresenta as principais questões referentes aos regulamentos urbanísticos, e desenvolve de 
forma original o mapeamento de tipologias residenciais. Isto posto, é gerado uma grande quantidade de 
material gráfico composto por vinte e um mapas e quatro cenários comparativos; comparações intra e 
inter casos; e uma elaborada descrição das tipologias residenciais mapeadas e interpretadas, inseridos 
no corpo do texto conforme são mencionados para melhor compreensão dos dados apresentados. No 
último subcapítulo é desenvolvida a análise dos resultados, constatado cenários antagônicos 
correspondentes ao tratamento das regulações e efeitos, como à fragmentação e continuidade da malha 
urbana. 

                                                      
3 Uma expressão usada por Almandoz (2016) para designar o excesso de ambição nacionalista do governo de 
Juscelino Kubitschek em mostrar ao mundo um planejamento urbano integralmente nacional, que posteriormente 
se demonstrou falho. 
4 Cabe ressaltar que apesar de irregulares estes não são lotes provenientes de invasões, são lotes adquiridos. 



 
Como A Regulação Produz A Qualidade do Espaço Urbano: 
O caso das comunidades fechadas 

 

4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Como A Regulação Produz A Qualidade do Espaço Urbano: 
O caso das comunidades fechadas 

 

5 

 

 

 

 

2 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO  
 

 

Em um primeiro momento no subcapítulo 2.1, é apresentado o conceito de Comunidades Fechadas, para 
após elaborar uma narrativa histórica e cronológica sobre o desenvolvimento das Comunidades 
Fechadas, começando pelos primeiros subúrbios londrinos e posteriores exclusivas Comunidades 
Fechadas do século XIX nos EUA; para o surgimento das Comunidades Fechadas Modernas na década 
de 1970 nos EUA, iniciada.  É apresentada sua legitimidade do ponto de vista legal e a mudança no 
espírito popular que fomentou sua rápida proliferação. Diversos autores foram referenciados para basear 
as questões, com especial destaque para os trabalhos históricos de Fishman (1987) que melhor descreveu 
o ambiente pré-subúrbio e subúrbio, e McKenzie (1994), Blakely e Snyder (1997a), e Low (2003) sobre 
as atuais motivações e o desenvolvimento das Comunidades Fechadas. 

Em um segundo momento no subcapítulo 2.2, é realizada uma crítica ao estudo das Comunidades 
Fechadas sob o ponto de vista da Teoria Pós-Colonial, embasada por diferentes trabalhos relevantes ao 
tema, entretanto dedicado maior relevância a Robinson (2003; 2006; 2011) e Roy (2007; 2011), e críticas 
de Scott e Storper (2014), e Storper e Scott (2016) ao conceito Pós-Colonial. Propõe uma discussão 
relativa a influência de padrões de consumo do Norte Global, principalmente relacionados as economias  
neoliberais e industrias pós-fordistas, e a reprodução de boas práticas do em situações pontuais do Sul 
Global.   

 

2.1. O DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES FECHADAS 

2.1.1. APRESENTAÇÃO GERAL DAS COMUNIDADES FECHADAS 

Partindo da metodologia realizada por Marcuse (2001) em seu trabalho “Enclaves & Ghettos”, o 
trabalho inicia apresentando um esclarecimento geral, sobre a definição das tipologias mais comuns 
percebidas durante a pesquisa bibliográfica ao se tratar das Comunidades Fechadas, com destaque para 
as figuras brasileiras.  

De maneira geral, as definições por diversos autores de Comunidades Fechadas são parecidas, não existe 
grandes dúvidas em como descrever de maneira resumida o conceito geral, salientando questões físicas 
como barreiras e fechamentos físicos, e limitações público-administrativas, como o acesso restrito a 
áreas comuns. A figura é visível e percebida no cotidiano de uma parcela significativa da população 
urbana, em qualquer lugar do mundo, sob diferentes formatações. Para Blakely e Snyder (1997b) as 
Comunidades Fechadas são uma extensão das áreas suburbanas, uma continuidade aos desejos de 
separação e distinção, definindo limites, tipificação da vizinhança e garantia de valores sobre 
propriedades. Atkinson e Flint (2004) colocam que as Comunidades Fechadas são empreendimentos 
residenciais cercados, proibindo ou controlando o acesso por meio de barreiras ou portões. Para Low 
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(2003 e 2009) às Comunidades Fechadas são um empreendimento residencial que possuem casas, vias 
e amenidades cercadas por muros, arbustos ou terras inacessíveis como reservas florestais e áreas com 
topografia irregular, normalmente com algum tipo de vigilância organizada. Para Atkinson e Blandy 
(2005) além da condição de moradias cercadas ou muradas, chamam a atenção para os quadros legais e 
jurídicos que os residentes são submetidos, como pagamento de taxas de manutenção das áreas comuns 
e de serviços prestados e o enquadramento dos moradores sob códigos de conduta. 

Grant (2004) compara características empíricas das Comunidades Fechadas, como propriedades físicas 
de desenho urbano, e propriedades práticas como gerência comunitária, direitos e aspirações de 
moradores, para uma confrontação sobre as tipologias consagradas de Comunidades Fechadas de 
Blakely e Snyder (1997a) descritas no subcapítulo 2.1.1.4, na tentativa de obter uma conclusão sobre 
tipificação e características análogas destas figuras, entende-se em sua conclusão que a prática possui 
uma teoria abstrata, que as Comunidades Fechadas de diferentes nações possuem uma variedade de 
tipologias e características incrivelmente diversas. Este subcapítulo, foi desenvolvido de forma a 
proporcionar dentro do escopo proposto, do caso brasileiro comparado ao português, a definição das 
tipologias mais próxima dos resultados empíricos constatados, desta forma baseada em diferentes 
autores:  (Amadei e Amadei, 2013; Secovi, 2013; Custodio, 2017; Oliveira, 2010; Caldeira, 2000; Grant, 
2004; Atkinson e Flint, 2004; Roitman e Phelps, 2011; Blakely e Snyder, 1997a; Low, 2003). 

Portanto, o termo Comunidade Fechada, designa um conjunto não específico de diversas tipologias 
urbanas com características similares, que varia de acordo com as especificidades regionais. Foi definida 
pela pesquisa bibliográfica, como o agrupamento de unidades residenciais privadas vedados por algum 
tipo de barreira, que em seu interior podem possuir áreas públicas e privadas, com acesso limitado ou 
restritivo. Podem ser projetadas, como empreendimentos específicos a um determinado público; ou 
adaptadas, como bairros e ruas públicas com algum tipo de fechamento posterior, imposto por seus 
moradores com consentimento da autarquia. Suas principais característica são a homogeneização de seu 
público e uma atenção reforçada a questão da segurança.  

 

2.1.1.1. Tipologias mais comuns no Brasil 

Loteamentos Fechados - São empreendimentos urbanísticos que transformam uma gleba bruta, privada, 
sem nenhuma infraestrutura, localizados dentro de perímetro urbano ou de expansão urbana, em área 
urbanizada5 (Amadei, 2012). Possuem grandes áreas totais usualmente na ordem entre os vinte hectares 
e setenta e cinco hectares, com desenvolvimentos que ultrapassam os cem hectares, são evoluções do 
importado conceito dos EUA de Comunidades Fechadas em áreas suburbanas. Sua legitimidade no caso 
brasileiro, é vinculada aos municípios que possuem constitucional autonomia sobre o ordenamento do 
território, em criar leis complementares que estauram a modalidade como exequível, portanto não 
possuem regulação específica ou tampouco constam em lei federal. Entretanto, são entendidas como 
vinculadas a Lei Federal 6.766/1979 que dispõe o Parcelamento do Solo Urbano, que rege os 
loteamentos tradicionais como dentro de um mesmo espectro pelos órgãos urbanísticos. Sua legalidade 
possui forte contestação, principalmente decorrente de seu tortuoso percurso legal. 

Condomínio Fechado – Apesar de não caracterizado no nome, é composto por no mínimo uma 
edificação multifamiliar vertical, com fechamento murado sobre todo o perímetro, possui áreas comuns 
relativo a amenidades, como salão de festas, piscina e quadra esportiva, acesso segregado por portaria. 

                                                      
5 Posto que anteriormente foram áreas rurais convertidas com aprovação da municipalidade para fins urbanos. 
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Desde os anos 1990 estes desenvolvimentos adotaram grandes áreas, por vezes ocupando toda a quadra. 
São regidos pela lei 4.591/1964 de condomínios, e figuras comuns inseridas na malha urbana. 

Condomínio Horizontal de Casas - São desenvolvimentos urbanos também regidos pela lei 4.591/1964. 
Ao contrário dos Loteamentos Fechados são mais comuns em regiões centrais e áreas de grande 
aglomeração, especificamente em bairros com zoneamento exclusivamente residencial, de baixa 
ocupação e lotes originalmente grandes, portanto áreas mais nobres. Em grande parte foram terrenos de 
grandes residências burguesas no passado que por si só ou remembrados com outros lotes vizinhos de 
igual designação, geram empreendimentos geralmente entre 1.000m² e 10.000m², de três a vinte 
unidades autônomas residenciais. Possuem um alto aproveitamento de todo o terreno, edificações 
padronizadas de acabamento superior construídas pelo empreendedor,  e pequenas dimensões quanto a 
vias internas, áreas de lazer e verdes, estas também frações ideais de todo o empreendimento. Sem a 
obrigação de doação de áreas públicas a municipalidade, possuem códigos de conduta específicos e 
rígidos sobre os direitos e obrigações de seus usuários.  

 

2.1.1.2. Variações brasileiras 

Condomínio de Lotes – Também chamado de Condomínio Horizontal, modalidade legalizada pela Lei 
13.465/2017 que alterou, entre outras, a Lei 6.766/1979. Na prática funciona como o Condomínio 
Urbanístico de diversas leis complementares municipais, seu teor tênue e ainda pouco amadurecido traz 
ainda dúvidas sobre sua base legal no decreto-lei 671/1967, Lei 6.766/1979 ou Lei 4.591/1964. 

Loteamento Aberto - também chamado de Clássico ou Tradicional, é a modalidade original e específica 
da Lei 6.766/1979, em lotear subsequente a abertura de vias e espaços públicos comuns à população. 

Loteamento de Acesso Controlado - na prática é o Loteamento Fechado legitimado pela recém Lei 
13.645/2017, anteriormente foi a forma pelo qual autoridades procuraram amenizar e legitimar a questão 
do fechamento de áreas públicas, perfazendo o termo controlado como acessível. 

Condomínio Edilício - Figura que consta em capítulo próprio no Código Civil, são as figuras urbanas 
mais comuns edificadas nas cidades, podem ser verticais ou horizontais, que mantém partes exclusivas 
e partes comuns aos proprietários, representa a figura vigente na Lei 4.591/1964. 

Condomínio Urbanístico - Modalidade existente em alguns municípios por leis complementares, são 
uma categoria de Condomínios Edilícios com o intuito de resolver as complicações do Loteamento 
Fechado, entretanto ruas, praças e espaços de lazer internos não são incorporados a municipalidade. 
Diferente dos Loteamentos Fechados, possuem o direito irrevogável ao fechamento atrelado a Lei 
4.591/1964 e decreto-lei 271/1967.                                                     

                                             

2.1.1.3. Tipologia em Portugal 

A pesquisa bibliográfica encontrou diferentes tipologias em Portugal, designadas de forma genérica 
como Condomínios Fechados, provavelmente relacionado a pouca familiaridade e relevância destas 
tipologias no cenário urbano, tais como Condomínios Multifamiliares Verticais Fechados parecidos aos 
Condomínios Fechados brasileiros;  Condomínios Multifamiliares Horizontais Fechados parecidos ao 
Condomínio Horizontal de Casas brasileiro; e Master-Planned Community parecida ao Loteamentos 
Fechados brasileiros, este último mais facilmente encontrados em Cascais. 
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2.1.1.4. Tipologias clássicas 

Tanto Low (2001, 2003), Atkinson e Flint (2004), McKenzie (2003), Graham e Marvin (2001) e Freitas 
(2008) corroboram as três categorias principais de Comunidades Fechadas elaboradas na pesquisa de 
Blakely e Snyder (1997a e 1997b) e suas subcategorias, divididas em Comunidades de Estilo de Vida, 
Comunidades de Prestígio e Comunidades de Segurança. É importante salientar que estas tipologias não 
são pacotes individuais e fechados, são modelos ideias elaborados por diferentes motivações por parte 
de seus moradores, que geralmente combinam mais de uma categoria por desenvolvimento. Algumas 
comunidades são tão grandes que atendem mais de um segmento de mercado e múltiplos públicos, 
contendo hierarquias de áreas fechadas, como desenvolvimentos fechados dentro de outros 
desenvolvimentos fechados, que pode ser explicado pelo volume e complexidade do mercado norte-
americano, que possui demandas e públicos variados, executado por parte do mercado de forma flexível, 
moldando os desenvolvimentos de acordo com o público alvo. 

Comunidades de Estilo de Vida6 - São comunidades projetadas com amenidades e atividades de lazer, 
muradas e protegidas por segurança vinte e quatro horas. São subdivididas em três tipos, Comunidades 
de Aposentados, Comunidades de Golfe e Lazer, e Novos Subúrbios7. As Comunidades para 
Aposentados são as pioneiras, desenvolvidas para aposentados de classe média a alta; possuem 
recreação, vida social e estrutura para uma reforma antecipada. É normal estas moradias começarem 
como segundas residências e futuramente tornarem-se efetivas, por isso é usual estadias sazonais. 
Tornou-se um grande mercado que possui grandes cadeias nacionais, os futuros proprietários também 
buscam marca ao adquirir os empreendimentos, como Leisure World e Sun City. A pesquisa identificou 
publicidades no site da Leisure World específicas para a terceira idade, destacando os “prazeres de uma 
vida em uma pequena cidade, com as amenidades de uma grande cidade”. As Comunidades de Golfe e 
Lazer, como o próprio nome descreve possuem estes focos, muitas vezes também procurados por 
aposentados mais exigentes. Os Novos Subúrbios são desenvolvimentos que tentam recriar alguns 
aspectos da vida na cidade, como comércio, indústria e varejo, são empreendimentos que podem chegar 
a milhares de unidades. 

Comunidades de Prestígio8 - Destinadas à um público que prefere distância das comodidades recreativas 
das Comunidades de Estilo de Vida, buscam distinção e prestígio, em sua própria escada social. Possuem 
enormes portarias que projetam uma imagem de poder e valores. São divididos em Comunidades de 
Ricos e Famosos, Comunidades Executivas Superiores9, e Comunidades Executivas. Comunidades de 
Ricos e Famosos são historicamente as primeiras deste segmento, desde os empreendimentos de meados 
do século XIX, são grandes enclaves com poucas unidades para poucas pessoas, proporcionam 
privacidade e uma vida exclusiva a seus milionários moradores. As Comunidades Executivas Superiores 
proporcionam uma sensação de proximidade às Comunidades de Ricos e Famosos, possibilitam 
prestígio a pessoas menos exclusivas, seu público alvo são executivos seniores e gerentes de sucesso, 
são normalmente inseridas em áreas de menor estrato social, que proporcionam um estatuto de 
superioridade junto ao entorno, possuem também grandes entradas monumentais, lagos e áreas naturais 
preservadas. As Comunidades Executivas, as mais modestas da categoria, são apresentadas como 
versões reduzidas Comunidades Executivas Superiores, porém são apenas subdivisões de classe média, 
sendo estas as formas de desenvolvimento que mais tendem a crescer. Estas comunidades possuem a 
distinção social como característica mais importante, o que a difere dos demais tipos. Seus moradores 
preocupam-se mais com a motivação simbólica do que a física, apesar da segurança ser uma questão 

                                                      
6 Tradução livre do autor: Lifestyle Communities. 
7 Tradução livre do autor: Suburban New Towns 
8 Tradução livre do autor: Prestige Communities  
9 Tradução livre do autor: Top-fifth and Executive Communities 
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importante, a necessidade de criar uma imagem de sucesso e a distância aos valores populares e 
mundanos, são elementos chave. 

Comunidades de Segurança10 - Estas comunidades se diferenciam das demais, não são empreendimentos 
murados e fechados desde a origem, são determinadas ruas, regiões ou comunidades já existentes, que 
por medo ao crime, a proximidade de guetos e estrangeiros, sentem-se no direito de reformularem suas 
ruas com portões ou barricadas. São divididas em três tipos: Comunidade11 da Cidade, Comunidade do 
Subúrbio, e a Comunidade de Barricadas. 

As Comunidades da Cidade, podem ocorrer em todos os níveis de renda e áreas de uma cidade, seus 
utilizadores querem evitar a desordem urbana que percebem ao seu redor, procuram proteger-se tanto 
do crime como do crescente tráfego de veículos. As Comunidades do Subúrbio são um fenômeno mais 
recente, onde os problemas da Comunidade da Cidade chegam aos subúrbios e pequenas cidades, que 
envelheceram e urbanizaram-se; da mesma forma ao primeiro tipo, o temor pode ser o tráfego de 
veículos mais do que o crime, que geram impacto sobre sua qualidade de vida. A Comunidade de 
Barricadas não são comunidades totalmente fechadas, são algumas ruas com tráfego de automóveis 
descontinuado a via principal externa, formando um circuito de diversos cul-de-sacs, com apenas uma 
ou duas entradas principais. 

Este fenômeno descrito sob o termo Comunidade, funciona como uma ferramenta de defesa e revolta, 
possibilitando uma mudança rápida a problemas sentidos ou mesmo antecipados. Outro fator que difere 
das Comunidades Fechadas mais tradicionais, é fato de que para a sua concretização, é necessário que 
exista uma comunidade ou vizinhança articulada, que realiza debates e reuniões, para que consigam 
seguir os trâmites legais junto às autarquias públicas.  

 

2.1.2. AS ORIGENS DOS SUBÚRBIOS NA INGLATERRA 

Para compreender o conceito e a atual inserção urbana das Comunidades Fechadas no mundo, é 
interessante percorrer a linha cronológica anterior ao tema, na tentativa de um panorama deste quadro, 
para que sejam apresentados as motivações e o ambiente em que estas figuras evoluíram. As 
Comunidades Fechadas estão diretamente vinculadas aos primeiros subúrbios da Londres do século 
XVIII e os posteriores subúrbios dos EUA dos séculos XIX e XX, estes cenários históricos foram 
explorados intensamente entre os anos 1990 e 2000, e atualmente os trabalhos desta época ainda 
continuam como referência.   

Low (2003) comenta sobre o ambiente Europeu feudal e murado da idade média, e durante a era moderna 
entre os anos de 1450 e 1600, ainda profundamente enraizados na segregação espacial e divisão de 
classes por meio de anteparos físicos, como muralhas e fortes, para a proteção da nobreza sobre o mundo 
exterior e principalmente sobre a população local de súditos. Apesar do subúrbio ser uma forma 
particular americana, suas raízes estão na Inglaterra do Século XIX, como casas de campo em 
desenvolvimentos planejados na era industrial, de comerciantes e industriais que preferiram fixar-se em 
pequenas cidades remotas nos arredores de Londres, ao longo das novas estradas pavimentadas 
construídas durante o reinado de George III, onde futuramente receberam comboios, aumentado a oferta 
e procura deste segmento, concentrado em famílias ricas que buscavam maior posição social (Blakely e 
Snyder, 1997a).  

Estes primeiros subúrbios, objeto de rápida preferência pelas famílias burguesas, podem ser explicados 
por duas características que serviram perfeitamente aos anseios deste extrato social, (i) como símbolo 
                                                      
10 Tradução livre do autor: Security Zone Communities. 
11 Termo original: Perch. 
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de posição social de uma classe-média emergente, que buscava afirmação através de valores chamados 
nobres e a construção de uma nova tradição familiar; (ii) a fuga da vida suja e caótica da Londres 
Industrial, necessária para a realização da primeira característica. É importante enfatizar que Londres 
ainda era vista como o centro das atenções e, portanto, os subúrbios uma fuga através de segundas 
residências, como Samuel Johnson disse: “Quando um homem está cansado de Londres, está cansado 
da vida; pois há em Londres tudo o que a vida pode suportar” (Blakely e Snyder, 1997a). 

Houve uma explosão demográfica em Londres entre os anos 1700, 1750, e 180012, com respectivamente 
575 mil, 675 mil, e 960 mil habitantes13, enquanto outros grandes centros como Paris, Nápoles e 
Amsterdã pouco cresceram neste período. Somados a dominação econômica do sistema bancário e das 
rotas comerciais oceânicas, mais o fato de residir a sede do Império Britânico, tornou a cidade o grande 
centro de produção de bens de luxo. Foi um cenário fértil para fortes mudanças urbanísticas, não apenas 
em design, mas em conceitos, como o autor descreveu “Um ambiente despreparado para uma mega 
população, adicionado aos desejos de uma elite endinheirada com valores próprios de distanciamento” 
(Fishman, 1987). 

Neste período, a Londres pré-moderna apresentava uma estrutura social heterogênea, o conceito de 
zoneamento funcional ainda era inexistente, não haviam zonas exclusivas residenciais ou comerciais, 
ou de ricos e pobres. Nos anos 1750 a cidade aproximava-se de uma crise ecológica, como esgoto e 
detritos de sujidades comuns no leito, “Assim, a economia da grande cidade estava atraindo uma elite 
cada vez mais rica para um núcleo urbano que era, na melhor das hipóteses, lotado, sujo, ruidoso e 
insalubre” (Fishman, 1987). A nobreza cada vez mais insatisfeita, foi apresentada a dois modelos de 
projetos de requalificação urbana, o primeiro uma reconstrução da área central de acordo com os padrões 
mais refinados do século XVIII, o segundo a descentralização da burguesia para o envoltório da zona 
urbana. A ideia de vida burguesa no subúrbio, à primeira vista foi tão distante que a primeira opção 
facilmente prevaleceu mesmo sendo necessário maior esforço e gastos, como grandes demolições e 
interdições. Passados cinquenta anos, a chamada Praça Londrina14 firmou-se como o modelo a ser 
seguido, tornando-se rapidamente um sucesso entre classe aristocrática, porém o longo tempo de 
desenvolvimento do projeto aliado ao fato de que mesmo com a intervenção no perímetro delimitado, o 
entorno sujo e ruidoso “um receptáculo para toda a escória, para todos os cães e gatos mortos de 
Westminster” (Fishman, 1987) ainda seria o mesmo, pesaram para mudanças ainda mais radicais. Foi 
apresentado por John Gwynn, um plano de novas vias de comunicação longas e retas, espaçosas e 
elegantes, que agradou a aristocracia fadigada do convívio próximo aos barulhentos comércios. Também 
é proposto um limite periurbano de construção, um cinturão gramado e elegante que separa a cidade do 
campo (Fishman, 1998, 1987), e gradativamente o segundo modelo prevalece.  

Segundo Fishman (1987), a elite comercial descontente com a proximidade com as classes mais pobres, 
gradativamente iniciou um movimento de conversão de seus moradia-escritórios, para apenas 
escritórios, e partiram para áreas agrícolas acessíveis até cinco milhas fora da cidade, “Eles perceberam 
que, com suas carruagens privadas e amplos fundos, não estavam mais limitados à área tradicionalmente 
considerada da cidade”, possibilitado pelas novas vias existentes. Estas áreas, mais tranquilas e com a 
possibilidade de moradias mais espaçosas permitiu a característica principal que moldou o posterior 
ideário dos subúrbios, a possibilidade de escolha da tipificação social da vizinhança. Até então os 
espaços urbanos eram socialmente heterogêneos sem divisões de classes, com esta morfologia urbana 
foi possível moldar as escolhas de estratificação social relativos a uma elite emergente obstinada pela 
vida da nobreza, todavia sem nenhum laço sanguíneo com a realeza. Neste ambiente é originado duas 

                                                      
12 Desde 1600 a maior cidade da Europa (Fishman, 1987) 
13 1.1 milhões de habitantes na Grande Londres (Fishman, 1987). 
14 Tradução livre do autor para: London Square 
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das principais características do subúrbio moderno, (i) inverter o sentido centro-periferia de riqueza 
econômico-social, e (ii) desassociar ambientes domésticos do trabalho, criando uma nova paisagem 
urbana e social (Fishman, 1987). A barreira que separava a nobreza de seus súditos na idade média, 
antes física, evolui para virtual e horizontal, a longa distância rural inacessível para a população comum. 
A estreita relação entre subúrbio e burguesia, percebida e ratificada por diferentes autores como Low 
(2003), Blakely e Snyder (1997a), Atkinson e Flint (2004) e Graham e Marvin (2001), confirma que 
desde o início, o subúrbio foi um produto criado a partir de uma demanda genuinamente burguesa, 
característica que se apresenta até os dias de hoje. Porém, o caso apresentado demonstra o conceito 
como uma invenção de percurso complexo e não planejado ou pertencente a um criador oficial, é 
possível assegurar que uma série de fatores e ações de diferentes agentes e períodos criaram um ambiente 
fértil para o salto ao subúrbio.  

Um fator importante e às vezes esquecido sobre a criação dos subúrbios, foi a influência que valores 
religiosos evangélicos tiveram nas tomadas de decisão das famílias rumo aos subúrbios, que reverbera 
de forma silenciosa até a atualidade. A cidade proporcionava uma ambiguidade à elite comercial, ao 
mesmo tempo que era templo de trabalho árduo e sucesso, virtudes evangélicas, também era imoral, suja 
e profana, imprópria ao sagrado mundo da família. É contraditório o papel dado às mulheres neste 
contexto, teoricamente possuíam o papel mais alto no sistema de valores, de guardião do lar cristão, e 
por isso deveriam ser protegidas dentro da esfera do lar familiar, distante da cidade15 (Fishman, 1987).  

 

2.1.3. AS PRIMEIRAS COMUNIDADES FECHADAS NOS EUA 

Demorou pouco mais de um século para que o modelo britânico de Subúrbios destinados a elite 
econômica, atravessar o Atlântico e atracar na antiga colônia. De acordo com Low (2001, 2003 e 2009) 
e Blakely (2006), as primeiras ocorrências de desenvolvimentos fechados ocorreram a partir da década 
de 1850, como o Llewellyn Park em Eagle Ridge, New Jersey; em 1886 o Tuxedo Park em New York; 
em 1899, o Sea Gate; e em St. Louis algumas ruas privadas com design sob influência das Praças 
Londrina, entre 1867 e 1905. Estes desenvolvimentos funcionavam como resorts para a rica elite 
empresarial, que procuravam manter suas famílias distantes dos incômodos das cidades em forte 
industrialização. Tinham caráter exclusivo, como por exemplo o Tuxedo Park, destinado a caça e a 
pesca, protegido por um cercado farpado de oito metros de altura por vinte e quatro milhas de 
comprimento; ou ainda o Sea Gate, com sua própria força policial privada (Low, 2001 e 2003). 
Posteriormente, durante o início do seguinte século, este formato chegou à costa leste, precisamente a 
aristocracia de Hollywood. Este ainda era um período pré-automóvel, e por isso somente pessoas bem 
estabelecidas e prósperas tinham os meios para deslocar-se corriqueiramente entre o subúrbio e a cidade. 
Os desenvolvedores anunciavam os empreendimentos como “Os meios de se retirar do trabalho e da 
ansiedade do comércio, para o silêncio de suas próprias famílias”. Vale ressaltar a afirmação que localiza 
esses exemplos na narrativa histórica dos empreendimentos fechados, “Eram lugares incomuns, para 
pessoas incomuns” (Blakely e Snyder, 1997a; Blakely, 2006).  

Paralelamente aos resorts da elite empresarial, desenvolveram-se os chamados subúrbios do bonde na 
Philadelphia, povoados pelas classes alta e média-alta que buscavam um “oásis verde anti-urbano”, 
misturado a um ideal de separação de raças e classes. Foi possível graças a nova tecnologia do trem, que 
rapidamente gerou a primeira grande especulação no valor de terrenos rurais ao longo das linhas férreas, 
com destinação residencial. Estes enclaves segregatórios, por raça e classe social, espalharam-se 
pontualmente pelo país, acompanhando as linhas do trem que rapidamente cruzaram o país, intensificado 
principalmente após a segunda Guerra Mundial (Low, 2003). As metrópoles industriais da virada do 
                                                      
15 Os subúrbios, portanto, assumem o caráter de solução definitiva. 
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século XIX para XX tiveram especial participação na alimentação deste contexto, como na designação 
de H. G. Wells “cidades do redemoinho”, que ameaçavam sugar toda a vida da sociedade para seu 
vórtice denso, afastar-se das Metrópoles era uma necessidade (Fishman, 1998). 

Os primeiros subúrbios abertos e fechados oferecem características semelhantes às que hoje continuam 
atraindo compradores, como habitações de qualidade superior, desenho urbano orgânico e verde, 
segurança, exclusividade, e amenidades de grandes cidades. Estes ambientes tiveram forte influência de 
projetistas do século XIX e XX, como Frederick Law Olmsted e Frank Lloyd Wright, que criaram 
identidade a estes desenvolvimentos, marcados por ruas com traçado orgânico e cul-de-sacs. Frank 
Lloyd Wright exerceu grande influência no sonho suburbano americano, propagado em filmes e na 
televisão, seu arquétipo modular de casa para a classe média, foi absorvido pelo público como símbolo 
de qualidade (Blakely e Snyder, 1997a). 

Uma importante comparação entre subúrbios ingleses e americanos, é,  diferente do primeiro, o subúrbio 
americano rapidamente tornou-se a moradia principal de seus proprietários. A classe americana não 
podia pagar duas residências, somado a terra nos EUA muito mais barata e abundante, gerou um 
subsequente desenvolvimento suburbano que acompanhou a industrialização. A exemplo dos advogados 
de New York, em 1911, apenas três anos após a fabricação do primeiro Ford, cerca de 38% residiam 
fora de Manhattan (Blakely e Snyder, 1997a). 

 

2.1.4. O DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES FECHADAS CONTEMPORÂNEAS 

Apesar da existência das Comunidades Fechadas nos EUA descrita no subcapítulo anterior, elas 
permaneceram como figuras urbanas singulares, distantes ao acesso da maior parte da população 
americana, até o final dos anos 1960 e anos 1970. Foi através de comunidades planejadas para 
aposentados, que esta figura tornou-se acessível a uma gama maior de clientes, percebida pelo mercado 
privado como um possível modelo de urbanização, associado principalmente a altos ganhos financeiros. 
É possível reconhecer que anteriormente as primeiras Comunidades Fechadas, a demanda por estes 
desenvolvimentos já existia, porém ainda não era tão bem percebida. 

Leisure World foi o desenvolvimento fechado para aposentados que inaugurou o segmento nos EUA, 
sendo rapidamente replicado nos estados do Sul, e expandido para conceitos de clubes de campo e 
resorts (Blakely e Snyder, 1997a; Low, 2003, 2009). Na década de 1980 as Comunidades Fechadas 
proliferaram mais rapidamente, principalmente nos empreendimentos em torno de campos de golfe e 
lazer, onde especulação imobiliária desempenhou com grande eficácia o desenvolvimento de grandes 
empreendimentos residenciais suburbanos, vinculados a ideia de um padrão de vida exclusivo e 
prestígio. Diversos meios de comunicação, como programas de rádio e televisão, séries de tv, cinema e 
romances literários abordaram os prazeres da vida fechada (Low, 2003). Nos anos 1980 também surgiu 
as primeiras comunidades fechadas focadas na segurança e no medo de crimes (McKenzie, 1994), 
(Blakely e Snyder, 1997a e 1997b). 

Este é o ponto de ruptura onde as Comunidades Fechadas deixam de ser empreendimentos exclusivos 
para uma elite exclusiva, e gradativamente tornam-se um produto mais acessível a classes mais comuns, 
porém ainda muito longe das classes mais pobres. Os empreendimentos para aposentados foram um 
fator preponderante a este desenvolvimento, ligado diretamente a fiabilidade das pensões de 
aposentadoria e ao aumento da expectativa média de vida após 197016. Somente após 1970 houve uma 
elevação constante, que ocorre até os dias de hoje (World Bank Open Data, 2018), com real aumento 

                                                      
16 Durante toda a década de 1960 a expectativa de vida média do americano ficou estagnada nos 70 anos, 
flutuando entre 69,77 anos em 1960, e 70,50 em 1969 (Word Bank) 
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nas classes com maior acesso a serviços de saúde e qualidade de vida. No sentido de aposta de mercado, 
para um novo conceito de produto, foi uma estratégia mais garantida e assertiva, focada em um nicho 
específico da sociedade com poder aquisitivo disponível, e nenhum produto direcionado. 

As Comunidades Fechadas são tradicionalmente encontradas em maior número nos estados do chamado 
cinturão de calor americano, no Sudeste e Sudoeste; ainda influenciadas pela tendência inicial de nichos 
de aposentados, resorts, campo e golfe, elas começaram a se popularizar no Centro, Nordeste e Noroeste 
a partir de meados dos anos 1990. Apesar dos primeiros empreendimentos fechados para aposentados 
super ricos, já entre as décadas de 1970 e 1990, em números absolutos, as classes média e média-alta já 
eram superiores, entendidos pela pesquisa como impulsionados pela alta densidade dos 
empreendimentos de menor estrato social, condicionante principal para a viabilidade financeira de 
compra e manutenção dos empreendimentos por parte do grande público, com os serviços de 
infraestrutura e amenidades disponíveis dividido entre os moradores (Blakely e Snyder, 1997a; 
McKenzie, 1994; Graham e Marvin, 2001). 

A ascensão das Comunidades Fechadas, podem ser entendidas através das transformações político-
econômicas nos EUA no final do século XX. Uma mistura de desindustrialização e perdas de direitos 
trabalhistas nos anos 1970, conservadorismo, populismo e mudanças políticas para a direita nos anos 
Reagan, que intensificou a ideologia de livre mercado e o desmantelamento do estado de bem-estar 
social. Neste período a diferença social se intensificou, gerando uma escalada nos preços da habitação, 
famílias desabrigadas e sem cuidados de saúde (Low, 2003; McKenzie, 1994 e 2003). A globalização 
buscada pelos governos como símbolo de avanço e modernidade, associado a reestruturação econômica 
neoliberal acabou por enfraquecer as relações sociais institucionais existentes, como a polícia, a escola 
e o trabalho (Escobar, 1995). As diferenças de tratamento entre classes passaram a ser mais nítidas, 
ocasionando do lado mais forte desconfiança, e do lado mais fraco, a insatisfação. Foi este embate que 
tornou o argumento das Comunidades Fechadas viável pela classe mais rica.  

Em uma pesquisa regular com compradores de casas elaborada em 1990 no sul da Califórnia, 54% 
gostariam de viver em um desenvolvimento fechado, sendo que poucos anos antes na pesquisa anterior, 
esta questão nem mesmo existia, isto mostra o sucesso comercial meteórico destes desenvolvimentos. 
Do outro lado da América, em Long Island, estes empreendimentos eram raros até meados da década 
de 1980, porém dez anos depois comuns. Na década de 1990 em quase todo o território americano, 
tornou-se natural e previsível estes empreendimentos por parte da iniciativa privada. Pesquisas entre 
1991 e 1995 mostraram que as Comunidades Fechadas, tinham uma ligeira desvantagem de preços em 
relação a empreendimentos não fechados, no que se refere a compra e venda, e mesmo assim 
continuaram com uma alta demanda (Blakely e Snyder, 1997a).  

A classe média, possuía recursos mais limitados e passíveis a crédito bancário ou hipotecário, portanto 
os empreendimentos não podiam ser tão sofisticados, deveriam atender as necessidades pontuais do 
público, focadas principalmente em segurança e imagem. Eram mais densos e numerosos quanto a 
unidades residenciais, e menor número de amenidades para baratear os custos de compra, manutenção 
de serviços de infraestrutura e principalmente segurança. É possível reconhecer que para os 
desenvolvedores este modelo foi ainda mais interessante, decorrente do menor investimento inicial, 
apesar de possuírem características verdes como paisagismo, manchas arbóreas e praças permeáveis, 
comparado com as tipologias mais sofisticadas que abrangiam lagos, reservas florestais, grandes 
entradas e clubes. Este tipo de empreendimento possuía mais unidades para venda, acabamentos mais 
baratos e construções simplificadas. 

Uma nova tendência, emergiu diretamente relacionada às mudanças que as Comunidades Fechadas 
refletiram na sociedade, no que se refere a desejos da população e o que se espera das esferas públicas 
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em relação a serviços básicos. Diversos bairros começaram a usar barricadas e fechamentos artificiais, 
impostos pelos moradores locais, na tentativa de simular algumas características de Comunidades 
Fechadas (Blakely e Snyder, 1997a, 1997b). Na medida que os subúrbios tradicionais foram 
envelhecendo e caracterizando-se cada vez mais urbanos, encontraram problemas como criminalidade, 
vandalismo e trânsito (Blakely, 2006). As Comunidades Fechadas são o que um dia os subúrbios foram, 
uma solução individual e pontual a problemas tipicamente urbanos e de densidade. Para Blakely e 
Snyder (1997b) as motivações de procura por Comunidades Fechadas são variadas e decorrentes de uma 
série de tensões, como a proteção de privilégios enraizadas em aspirações cívicas, conclusão de que 
somente a privatização dos serviços públicos podem gerar ideais de bem bem-estar geral, e o controle 
pessoal, comunitário e do meio ambiente contra forasteiros.  

As Comunidades Fechadas modernas, foram impulsionadas principalmente pela sensação de falta de 
segurança. A partir da década de 1970, o mundo ocidental foi marcado por uma queda econômica e 
industrial, causando desemprego e quedas de salários, associado aos novos meios de comunicação 
televisiva, como noticiários em tempo real e canais vinte quatro horas, com ênfase na cobertura de 
crimes e violência. Manzi e Smith-Bowers (2006) colocam que esta cultura do medo está relacionada às 
pessoas admitirem facilmente pronunciamentos improváveis, como o caso de Orson Welles em 1938, 
na célebre transmissão de Guerra dos Mundos, enquanto que Glassner (1999) argumenta que a aceitação 
das informações é diretamente relacionada à forma como é transmitida, como alarmismo e declarações 
comoventes sem nenhum teor científico, realizadas por narradores profissionais especializados em 
propagar o medo e o caos. 

 

2.1.5. LEGITIMIDADE DAS COMUNIDADES FECHADAS 

O modo de vida da população mundial passa por mudanças de ordem demográficas, econômicas e 
sociais, numa velocidade nunca antes experimentadas, parte da população sente seus bairros instáveis e 
inseguros. Estão vulneráveis a crescente sensação de medo e crime, mesmo que a ocorrência real de 
crimes naquela determinada comunidade tenham valores baixos ou inexistentes, todavia existe uma 
sensível percepção da criminalidade, estas pessoas estão preocupadas tanto em não desvalorizar o valor 
de suas casas ocasionado pela depreciação de bairros ditos inseguros, como encontrar vizinhos que 
compartilhem dos mesmos valores e senso de vida boa, “...a Comunidade Fechada é uma manifestação 
dramática de uma nova mentalidade de fortaleza que cresce nos EUA” (Blakely e Snyder, 1997a). 
Atkinson e Blandy (2005) colocam que as Comunidades Fechadas possuem motivações além de uma 
resposta direta ao crime e segurança, como também o desejo de status, privacidade e o potencial de 
investimento das propriedades. 

Blakely (2006), explica que as Comunidades Fechadas ocasionam um efeito diferente de outras 
tipologias restritivas, como por exemplo um edifício de apartamentos onde um porteiro barra o acesso 
público apenas ao saguão de entrada e espaços comuns do térreo, diferente de uma Comunidade Fechada 
que impede o acesso público a uma grande faixa horizontal. Segundo Low (2003 e 2009), e Blakely e 
Snyder (1997a) a figura das Comunidades Fechadas traz além das consequências físicas e sociais, efeitos 
psicológicos a população; em relação aos espaços cívicos os mesmo autores elucidam que “O espaço 
cívico é mais do que uma construção política ou jurisdicional, é uma manifestação social, cultural e 
política compartilhada”. Portanto, as Comunidades Fechadas quebraram o sentido de que mesmo o 
privado, era razoavelmente visível, permeável e próximo; não se sabe o que se passa do outro lado do 
muro destes empreendimentos. 
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2.1.5.1. Desenvolvimentos de Interesse Comum - CID 

As Comunidades Fechadas nos EUA, são enquadradas nos chamados Desenvolvimentos de Interesse 
Comum (CID17). A figura da CID “(...) possibilitou um quadro legal para a consolidação da segregação 
residencial urbana.”, é uma comunidade em que moradores controlam áreas e amenidades 
compartilhadas, equivalentes a direitos e obrigações de um órgão público (Low, 2001, 2003, 2009), que 
mais tarde, segundo McKenzie (1994), foram o embrião por exemplo da Associação de Proprietários 
(HOA18). Webster et al (2002) denomina estas figuras jurídicas como “democracias territoriais de 
acionistas”, expondo uma série de problemas neste tipo de governança, enquanto Graham e Marvin 
(1996 apud, 2001) destacam o que Pope chamou de "núcleos cooperativos de dimensão urbana", que 
nas palavras de Dumm (1993) são espaços para elites brancas que procuram segurança ontológica, 
baseada na regulação da diversidade étnica, social e de encontros casuais. A CID foi uma garantia 
jurídica com grandes efeitos comerciais e impulsionou as vendas de desenvolvimentos fechados, em 
garantir a entrega e continuidade dos pacotes de amenidades. 

Existem três tipologias de CID, (i) comunidades planejadas, (ii) cooperativas de habitação, e (iii) 
condomínios. (iii) Os condomínios são tipicamente edifícios de apartamentos multifamiliares, com 
propriedade fracionada à unidade individual e áreas comuns. (ii) As cooperativas conferem aos 
proprietários ações do empreendimento e o direito exclusivo de ocupar a unidade residencial, concedem 
à cooperativa direito de entrevistar possíveis proprietários e aprovar o direito de venda de unidades. (i) 
As comunidades planejadas, tipicamente possuem moradias unifamiliares isoladas compostas por 
edificação horizontal, gramado de entrada e fundos, ruas e passeios são entendidos como privados e 
comuns apenas a comunidade, assim como qualquer outra instalação como piscinas, lagos e clubes. As 
comunidades planejadas geralmente localizam-se em áreas suburbanas e rurais, onde muitas vezes o 
governo local é relativamente fraco e não está preparado institucionalmente para suportar de uma hora 
para outra uma nova comunidade, cedendo mais facilmente a pressões de associações comunitárias; 
funcionam como cidades privadas, que fornecem serviços e instalações similares a estrutura municipais. 
As outras duas tipologias são mais usuais em áreas urbanas (McKenzie, 2003).  

A proliferação das CID’s após os anos 1970, foi visivelmente sentida na sociedade americana, marcando 
uma grande transformação na configuração urbana das cidades, foi cada vez mais comum procurar este 
tipo de refúgio, segundo a pesquisa decorrente da falta de confiança da população junto aos serviços 
entregues pelas administrações públicas. Dados do Instituto das Associações Comunitárias dos EUA 
(CAI19), sobre a evolução das residências sob algum tipo associação comunitária do tipo CID, em 1970 
apenas 1,02% da população americana vivia sob este regime, em 1980 4,23%, e em 1990 um grande 
salto para 11,85% da população; em 2000 apenas trinta anos depois já representavam 16,01%, ou seja, 
cerca de um sexto da população; em 2010 um quinto da população com 20,04%; e os últimos números 
de 2016, 21,33%  da população vivendo sob uma CID, desempenhando uma grande representação 
política e econômica. Em valores absolutos, um total de 5.545 trilhões de dólares em imóveis, 
equivalente a 210.836 mil dólares por unidade residencial (CAI, 2016). Sobre o triunfo das 
Comunidades Fechadas nas cidades americanas, o sociólogo Richard Sennett “... os americanos durante 
a última metade do século XX, centraram suas energias na prevenção da democracia do ambiente 
construído.” (Sennett, 1999). 

 

                                                      
17 Nomenclatura na língua original: Common Interest Development 
18 Nomenclatura na língua original: Homeowner Association 
19 Nomenclatura na língua original: Community Associations Institute - CAI 
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2.1.5.2. Privatopia 

Existem motivações a perpetuação da CID, relativas à oferta e a demanda, tanto por parte dos 
desenvolvedores e governos locais, quantos dos consumidores. Relativo à oferta, aos desenvolvedores 
é extremamente lucrativo explorar terras distantes e baratas sem nenhuma infraestrutura, e desenvolver 
empreendimentos de produção em massa, criando piscinas, parques e outras amenidades para compensar 
os altos custos unitários de lotes reduzidos, vias estreitas e descontínuas, gerando maior densidade e 
valores por metro quadrado, porém com preços de lotes acessíveis. McKenzie (1994 e 2003)  compara 
o aumento da figura das CID a partir da revolta de impostos sobre propriedade de 1978 na Califórnia, e 
por outro lado para os municípios é cômoda a situação de aumentar receitas com despesas subtraídas, 
portanto é admissível concordar que as CID´s proporcionam exatamente o que os administradores 
públicos desejam, que alguém faça o serviço para eles sem nenhum custo, privatizando 
responsabilidades públicas, como serviços de coleta de lixo, limpeza, iluminação e administração de 
espaços coletivos. Graham, Marvin (2001) colocam que esta terceirização de serviços tende a prejudicar 
os monopólios de serviços público e infraestrutura, um legado da civilização moderna, uma vez que os 
moradores continuam pagando impostos, ou seja, os serviços são pagos duas vezes, ao município e as 
associações comunitárias. Entretanto, é factual a percepção de que a qualidade dos serviços públicos 
piorou desde a proliferação das Comunidades Fechadas, mesmo com mais dinheiro público disponível 
por metro quadrado, portanto é impensável por parte das administrações públicas uma situação onde 
elas de fato tenham que arcar com os serviços públicos, que os habitantes de Comunidades Fechadas 
têm direito. As despesas dos municípios já diluíram esse montante excedente, e as contas não fechariam, 
cabível até mesmo a uma situação processual de irresponsabilidade fiscal.  Atkinson e Blandy (2005) 
indicam que é crescente os casos de residentes que não querem pagar duas vezes pelos serviços, e 
relacionam o crescimento das Comunidades Fechadas com o fato do Estado não conseguir fornecer 
serviços adequados, sugerindo que os bairros privados têm muito em comum com o governo público 
em nível local, e que são raros os exemplos de controles governamentais bem sucedidos sobre 
Comunidades Fechadas.  

O termo Privatopia foi cunhado para designar a falha do poder público em suprir as novas necessidades, 
aspirações e vontades por parte deste setor da população, que busca um governo corporativo e 
meritocrático, próximo às novas questões empresariais que o mercado de trabalho evoluiu20, como 
competitividade e escada social. Privatopia “representa a busca de aspirações utópicas através da 
privatização da vida pública”, desenvolvido sob contratos que não necessariamente estão vinculados às 
normas e legislações pertinentes, e quando acionados juridicamente, tendem a ser apoiados nos tribunais 
(McKenzie, 1994 e 2003). Portanto, é possível entender a troca dos “olhos na rua” de Jacobs (1961), 
terceirizado para a vigilância das rádios patrulhas. 

 

2.1.6. CONTEXTO GLOBAL 

As Comunidades Fechadas se disseminaram nos EUA, tornando-se rapidamente um símbolo global, 
entretanto diferentes figuras de Comunidades Fechadas são encontradas em todo o globo, em alguns 
países de forma corriqueira e popular, e em outros de forma limitada. É importante notar que não existe 
um modelo, classificação ou significado genérico para estas figuras ao redor do mundo. Elas possuem 
características específicas de cada contexto em que são inseridas, como legislações, mercados, governos, 
cultura, arranjos sociais, contexto histórico e relevância do marketing na sociedade (Graham e Marvin, 
2001; Webster et al 2002; Cséfalvay e Webster, 2010; Roy, 2011). Low (2003, 2009) coloca que os 
espaços fechados são uma tendência global baseada no modelo EUA, que evoluiu sob diferentes 

                                                      
20 Neste caso o termo evoluir não se refere ao ato de melhorar, mas a uma transformação contínua. 
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tradições culturais e circunstâncias sócio históricas, cada contexto atende a significados culturais 
distintos e diferentes fins.  

O foco deste trabalho não é amostragem e comparação dos diferentes contextos mundiais, delimitado 
aos limites do caso brasileiro em comparação ao português, com a intenção de não estender em demasia 
o texto e manter a direção a ser seguida, todavia sugere alguns artigos que desvendam as diferenças de 
configurações e desenvolvimento de Comunidades Fechadas em diferentes contextos, como os trabalhos 
de Blandy (2003) e Atkinson e Flint (2004) sobre o Reino Unido; Roitman e Phelps (2011) e Duren 
(2009) sobre a Argentina; Genis (2007) sobre Turquia; Jurgens e Gnad (2002) em relação a África do 
Sul; Obeng-Odoom et al (2014) sobre Malásia e Gana; e Pow (2013) sobre Singapura. 

 

 

2.2. CRÍTICA PÓS-COLONIALISTA  

2.2.1. A TEORIA PÓS-COLONIAL 

A autora Robinson (2006 e 2011) faz críticas a ideia largamente usual nos mais diversos centros de 
produção de conhecimento, científicos ou midiáticos, que separam o planeta sob óticas de cidades de 
Primeiro Mundo, modernas e inovadoras; e cidades de Terceiro Mundo, sob a tarja constante de 
desenvolvimento. Estas últimas sentenciadas a reprodução e ao decalque do dito moderno. Robinson 
(2006) argumenta que o estudo da metrópole do século XXI é estritamente conectada a modernidade. 
Roy (2007), também crítica a estas ideias, acrescenta que a modernidade e a pós-modernidade estão 
indubitavelmente nos contornos das cidades euramericanas como Paris, Londres, Viena, New York, 
Chicago e Los Angeles; já as cidades do Sul Global são herdeiras de uma modernidade atrasada e 
aspirantes a copiar as cidades euramericanas. 

Scott e Storper (2014) destacam que na virada do milênio várias mudanças na teoria sobre cidades foram 
sentidas e uma das mais influentes foi a crítica Pós-Colonial, cita o “gesto comparativo” de Robinson 
(2003 e 2006), como base para a construção desta teoria de conhecimento sobre cidades, evitando 
amostras limitadas apenas do Norte Global. Para a dupla de autores as recentes abordagens Pós-
Coloniais ecoam trabalhos de escritores anteriores como Abu-Lughod (1965), Jacobs (1998) e King 
(1976), que desenvolveram sobre as influências de abordagens neo-coloniais em países em 
desenvolvimento. Continuando o tema em outro artigo, alterando a ordem de titularidade e adentrando 
mais na teoria, argumentam com a afirmação de Peck (2015) de que o Norte Global é incapaz de explicar 
situações empíricas no Sul Global; e as teorias de Sheppard (2014) e Sheppard et al. (2013), de que as 
hipóteses devem ser “necessariamente confinadas em seu alcance empírico a segmentos específicos da 
realidade geográfica”, ou seja, não há uma teoria urbana universal e homogênea (Storper e Scott, 2016). 

Os denominados Pós-Coloniais fundamentam sua visão na singularidade dos desenvolvimentos urbanos 
do Sul Global, onde há um desafio à teorização comparativa destes arranjos devido a particularidade e 
complexidade de cada caso. Percebe-se um consenso de algumas características como foco na 
particularidade, localismo, e uma insistência na complexidade empírica dos arranjos socioespaciais 
(Storper, Scott, 2016). Said (1978), Spivak (1988) e Livingstone (2014) evidenciam questões coloniais 
como preconceitos geográficos, culturais, e étnicos, que podem entrar de forma involuntária em escritos 
científicos sobre o Sul Global; Roy (2011) coloca sobre o caso indiano de políticas subalternas, tão 
entranhadas na sociedade que por vezes inverteu seu significado, sendo difícil perceber seus limites; e 
também a crítica de Comaroff e Comaroff (2012), que as teorias euramericanas postuladas como 
universalistas por vezes são evidentemente desviadas. Autores como Ong e Roy (2011) propõe duas 
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indicações, exigir formas mais cosmopolitas da teoria urbana e insistir no núcleo irredutível da 
idiossincrasia, concentrando-se na complexidade e diferença empírica (Scott e Storper, 2014). 

Na prática as cidades do Sul Global sofrem forte influência para adotarem as chamadas boas práticas 
modernas, gestores públicos são levados a replicar soluções importadas com o selo de sucesso do Norte 
Global como garantia de investimentos financiados por bancos, instituições ou programas de fomento 
ao desenvolvimento. Entretanto, são claras as diferenças de contextos entre as realidades Norte e Sul, 
principalmente relativas a questões próprias como segurança, instabilidade político-econômica e 
informalidade social, que quando importados modelos modernos estes não estão aptos ao desempenho 
proposto sob condições diferentes daquelas ao qual foram criados. Estes fatores são passíveis a gerar 
soluções controvérsias, tal como a comum justificativa de que apenas o fato da mudança já é um ganho 
para os países subdesenvolvidos21. Sobre estas práticas intervencionistas, Escobar (1995) coloca que são 
oriundas desde a criação do Terceiro Mundo, produzida no pós II Guerra Mundial, que “transformaram 
pouco a pouco o sonho prometido em pesadelo” e “como desenvolver tornou-se um problema 
fundamental para eles e como, finalmente, embarcaram na tarefa de subdesenvolvimento, submetendo 
suas sociedades a intervenções cada vez mais sistemáticas, detalhadas e abrangentes.” (Escobar, 1995). 

Robinson (2003) demonstra que a diferença de tratamento entre Cidades Globais do Norte e Mega-
Cidades do Sul causou vulnerabilidades na teoria urbana, como assimetria e falta de robustez. Roy 
(2007) argumenta para a necessidade de mudanças nas geografias da teoria urbana, que é necessário 
repensar a teoria de cidades-regiões exclusivas na América do Norte e Europa Ocidental, pois o futuro 
já está nas cidades do Sul Global. Enquanto ainda se debate a mudança de uma Escola de Chicago para 
uma Escola de Los Angeles, o autor pergunta se cidades como Xangai, Cairo, Mumbai, Cidade do 
México, Rio de Janeiro, Dakar e Joanesburgo serão relevantes a ponto de reconfigurar a teoria da análise 
urbana. O risco dos Estudos Urbanos atuais tornaram-se irrelevantes não deve ser desprezado, os atuais 
e futuros estudos devem abordar o crescente mercado das cidades comuns e Megacidades do Terceiro 
Mundo, que cada vez mais adquirem espaço num mundo com atual tendência econômica estagnada no 
Norte Global e emergente no Sul. Segundo Robinson (2006), adotar uma abordagem “cosmopolitismos 
discrepantes”, expressão de Clifford (1997), nem universal, nem homogênea, que valorize os diferentes 
contextos dos países é uma solução alcançável.  

 

2.2.2. O MODERNO E TODO O RESTO 

A abrangência do termo moderno é compreendida por Robinson (2003 e 2006) como um problema, por 
estar restrita apenas às cidades euramericanas; argumenta que é necessária uma revisão do conceito para 
todas as cidades comuns. Dividir as cidades em modernas e em desenvolvimento foi justamente o que 
concedeu status superior de inovação e dinamismo para algumas e um caminho tortuoso para as outras. 

A dicotomia do Sul Global como inferior, pobre e sujo é uma criação oficial do século XX, e 
possivelmente alargada com as políticas de dependência e neoliberais (Escobar, 1995). A partir da 
criação do modernismo e sua disseminação no Norte Global, inconscientemente o considerado Terceiro 
Mundo foi legitimado genericamente classificado como subdesenvolvido, todos os países não modernos. 
Roy (2007) exemplifica que os estudos de cidades-regiões não modernas geralmente estão reunidos no 
último capítulo do livro de Teoria Urbana, sobre subdesenvolvimento e urbanização do Terceiro Mundo, 
descrevendo a acumulação de capital e governança democrática sob o termo de Stren (2001) 
“circunstâncias especiais”. Escobar (1995) desenvolve uma linha de pensamento que vincula a produção 
de diferenças, subjetividades e ordens sociais, em expressões como Primeiro e Terceiro Mundo, Norte 
                                                      
21 Além de efeitos colaterais, como a criação de novas problemáticas inexistentes em seus contextos de origem, 
e, portanto, não planejadas, criando problemas futuros as cidades do Terceiro Mundo. 
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e Sul, centro e periferia, que apesar de diferentes níveis de evoluções como a descentralização do mundo, 
desaparecimento do Segundo Mundo, surgimento de uma rede de cidades mundiais e a globalização da 
produção cultural, resiste e fomenta esta visão geográfica pós-moderna. 

O raciocínio de Robinson (2006), mostra que apesar do denominado Primeiro Mundo designar-se 
moderno, ainda respira ideias e conceitos antigos e coloniais, como um certo autoritarismo e prepotência 
em colocar-se acima de qualquer dúvida. Este raciocínio consiste em uma perda de oportunidades em 
desenvolver conhecimentos em outros ambientes fora do eixo euramericano, que poderiam ser úteis 
também as cidades modernas. Roy (2007) também argumenta que a crítica à hegemonia da tradição 
canônica em que a teoria urbana produz sobre lugares como Chicago, Nova York, Paris e Los Angeles, 
possui menor referência sobre a inaplicabilidade das ideias euramericanas as cidades do Sul Global, e 
maior com a limitação de produção teórica baseada sob os mesmos lugares e contextos, destinada ao 
fracasso criativo e epistemológico; fornece o exemplo da informalidade, questão curiosamente 
silenciosa e presente em muitas cidades-regiões do Primeiro Mundo. Da mesma forma o 
empreendedorismo, principalmente em favelas e comunidades carentes como descrito por Roy (2011), 
interpretado por Rem Koolhaas em uma visita a Lagos, descrita por Godlewski (2010), como "sistemas 
alternativos críticos e engenhosos auto-organizados". O Terceiro Mundo é capaz de fornecer uma 
compreensão sofisticada sobre diversos temas, não basta estudar as cidades do Sul Global como casos 
empíricos interessantes, anômalos, diferentes e esotéricos, é necessária uma recalibração da geografia 
do conhecimento para novos centros a Sul, reconhece-los como fontes de conhecimento soberanas22 
(Roy, 2007).  

 

2.2.3. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MUDANÇAS PÓS-FORDISTAS 

A década de 1970 e início dos anos 1980 foram marcados pela desindustrialização, baixos salários e 
moroso crescimento econômico no Norte Global, para a subsequente virada pós-fordista como 
tendência; o mais recente desenvolvimento econômico de cidades do Sul Global, principalmente na 
virada do milênio, é resultado direto deste desenvolvimento globalizado retardado (Scott e Storper, 
2014). Escobar (1995) expõe de forma categórica a forte influência depentista ao qual as políticas 
neoliberais sufocaram o terceiro mundo, relaciona a morte do neokeynesianismo e a ascensão neoliberal 
como decisivas para a economia desenvolvimentista, em que reformas econômicas draconianas 
introduzidas no Terceiro Mundo durante a década de 1980, sob forte pressão do FMI, como controles 
cambiais, privatização de empresas públicas, redução de importação e abertura a mercados 
internacionais. Esta abordagem indicada pelo Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 1991 
(World Bank, 1991) – tema da década de 1990 – resultou para o mundo subdesenvolvido uma ortodoxia 
econômica neoliberal, com exceção da adição de livre mercado para os países do leste europeu, ou como 
sintetizou o autor: “O essencial é continuar com reformas estruturais, ou assim diz a ladainha. O bem-
estar das pessoas pode ser protegido por um tempo, mesmo que centenas de milhares possam morrer. 
Salve o mercado” (Escobar, 1995). 

É possível dizer que a ascensão de economias neoliberais e pós-fordistas a partir de meados dos anos 
1980, caracterizaram uma mudança decisiva na produção de valores e mercado profissional, como alta 
tecnologia, gestão, logística, serviços, design e cultura. Estas mudanças não foram exclusivas ao Norte 
Global, com a intensificação da globalização os países em desenvolvimento também obtiveram doses 
                                                      
22 Um exemplo sobre a necessidade de expandir o debate para o Terceiro Mundo, foi a dificuldade em encontrar 
bibliografias de casos brasileiros para este trabalho, é notório que a larga maioria dos trabalhos que citam 
suburbanização e Comunidades Fechadas, escritos no Norte Global sob a ótica brasileira, usam de uma única 
referência, o trabalho de Caldeira (2000), que apesar de muito competente e internacionalizar questões de 
relevância sobre o caso de São Paulo, de forma involuntária monopolizou as atenções. 
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desta nova divisão do trabalho, para mais recentemente megacidades do Terceiro Mundo participarem 
ativamente da nova economia pós-fordista (Scott e Storper, 2014). De acordo com Webster et al (2002) 
essa reestruturação econômica leva a uma nova estrutura de classes, uma elite transnacional altamente 
especializada e bem remunerada, e um crescente número de excluídos de baixo valor agregado, o que 
acaba restringindo e distanciando mais as classes sociais. Essa nova economia pós-fordista, focada 
principalmente no terceiro setor, trouxe grandes mudanças nas estruturas sociais das cidades comuns e 
megacidades, como forma de uma modernidade retardatária em países atrasados famintos por 
oportunidades de replicar os padrões euramericanos, rapidamente através de empresas multinacionais 
que adentraram os enormes mercados subdesenvolvidos.  

Houve uma mudança no sistema de hierarquização e empregos do mercad,o como referido por Storper 
e Scott (2016), em outras palavras a divisão do trabalho foi alterada para cargos de evolução planejada 
e meritocrática, como analistas, coordenadores, especialistas, gerentes e diretores. Estes profissionais, 
altamente valorizados e competitivos, buscam o mesmos valores e serviços de seus colegas do Primeiro 
Mundo, desde o bairro e a forma como residem a questões de ordem cultural, como vestuário e 
alimentação. Porém estes dois mundos de acordo com o gesto comparativo de Robinson (2006) são 
desuniformes, complexos e divergentes, e segundo Peck (2015) os casos do Norte Global não tem 
condições de prever o sucesso das ações empíricas do Sul Global. Portanto, é possível assumir que 
replicar os desejos e aspirações de uma parcela da sociedade mais endinheirada, como um produto 
industrializado, pode gerar resultados díspares, como maior diferença social e o desejo de homogeneizar 
comunidades e vizinhanças, como a proliferação das Comunidades Fechadas.  

Sassen (1991), Knox e Taylor (1995), Castels (1996), Scott (2001) e também Roy (2007) desenvolvem 
sobre a crítica da economia global sob a cidade-região, como uma forma de perpetuação darwiniana das 
cidades globais, onde as megacidades são descredibilizadas deste jogo, por serem grandes, mas 
impotentes, e as cidades globais como nós do capital financeiro. A criatividade de sobrevivência dos 
mercados em desenvolvimento, como descrito por Godlewski (2010), chega a ser infantil perto a 
influência da criatividade econômica neoliberal, portanto é possível associar o abismo entre as cidades 
globais e cidades do mundo23, na relevância que possuem junto ao funcionamento da economia 
neoliberal. Desde os anos 1970, as cidades do mundo estão fora do jogo, ou possuem uma ínfima posição 
e caráter irrelevante para a produção de conhecimento científico, que é financiada pelos mercados das 
cidades globais cada vez mais onipresentes (Escobar, 1995). Hoje o imperialismo ocorre de forma 
diferente, antes bélico e marítimo, hoje pode ser caracterizado como econômico e político (Soto, 2000), 
a produção de conhecimento científico pode também ser entendida como um subproduto deste 
imperialismo, descrita por Unger (2018) como “Colonialismo Mental”, a separação entre a experiência 
e a reflexão, que disciplina a reprodução e o aprendizado da teoria dominante, independente do cenário 
de inserção, como produtos importados pré-concebidos distantes da realidade local, que entre outros 
problemas mantém o país abordado ausente do debate. Por outro lado, o autor propõe a reconcepção das 
teorias de acordo com as especificidades e experiencias regionais24, uma forma discreta de 
hegemonização do pensamento direcionada a formação do pensamento científico do Terceiro Mundo. 
Soto (2000) elabora esta lógica do ponto de vista inverso, em como as instituições dos Estados 
subdesenvolvidos podem fomentar situações de perpetuar o subdesenvolvimento, por interesses 
particulares. 

 

                                                      
23 Tradução livre do autor para respectivamente: global cities e world cities 
24Caracterizado como um esforço de inspiração e criatividade, por exemplo inverso a doutrina da cópia e a 
formação de pensadores enciclopédicos (Unger, 2018). 
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2.2.4. UMA REFLEXÃO PARTICULAR 

De maneira geral, as teorias Pós-Coloniais possuem em comum uma profunda desconfiança e ceticismo 
sobre a teoria urbana atual, a classificando como dogmática, limitada, parcial e até discriminatória. 
Robinson (2006, 2011) enfatiza seu gesto comparativo para destacar o pensamento através das 
diferenças, porém é oportuna a condicionante corroborada por Storper e Scott (2016), relativa as 
limitações do gesto comparativo e concluindo que esta não deve ser encarada como uma solução única, 
nada obstante percebem que a partilha de dados, experiências e resultados de investigações mais 
autoconscientes, são também essenciais para além do localismo, foco na diferença e a celebração das 
complexidades empíricas. Portanto ao tratar do tema Pós-Colonial é essencial delimitar uma fronteira 
entre o pensamento científico e intelectual, que procura ampliar o espectro de possibilidades cada vez 
mais visíveis no mundo contemporâneo, ante um pensamento baseado no vulgar revanchismo histórico 
do dominado vs dominador, sob o risco de assumir características de natureza arrogante ou prepotência 
intelectual, justamente as reclamadas pelos pós-coloniais sobre o pensamento moderno do Norte Global. 
Relativo a exageros por vezes praticados por pós-coloniais, a pesquisa evidência um percebido esforço 
praticado por Roy (2011) em combinar o olhar emotivo de Rem Koolhaas sobre Lagos (Godlewski, 
2010), "Lagos não está nos alcançando, pelo contrário, podemos estar alcançando Lagos”, com o 
otimismo libertário de Hernando de Soto (2000), que segundo o autor a economia popular da favela do 
Terceiro Mundo é povoada por empresários heroicos. A partir destes dois fragmentos, o autor interpreta 
a economia da favela “como uma revolta de base contra a burocracia estatal, uma revolução vinda de 
baixo.”. Todavia é necessário assumir os exageros praticados, no caso da revolta argumentada, como 
simples sobrevivência. Este olhar carismático e contagiante, por vezes exagerado e utópico, acaba por 
subverter a discussão, a colocando distante da realidade e próxima do campo poético.  

Foi constatada a definição clássica de tipologias de Comunidades Fechadas de Blakely e Snyder (1997a 
e 1997b), que apesar de não serem caracterizadas como conceitos rígidos, não são suficientes para as 
realidades subdesenvolvidas, que contém uma complexidade de camadas e ajustes sociais e 
governamentais que extrapolam os limites percebidos no Norte Global, como por exemplo o 
cumprimento de direitos civis, informalidade, corrupção, falta de segurança, instabilidade política e 
diferença social.  

Freitas (2008) fez um interessante e profundo trabalho sobre Loteamentos Fechados no Brasil, porém 
também se esforça ao comparar os Loteamentos Fechados brasileiros com as tipologias de Comunidades 
Fechadas de Blakely e Snyder (1997a), colocando as Comunidades de Prestígio e Comunidades de Estilo 
de Vida como as mais comuns no Brasil. Esta afirmação acaba por distorcer a realidade, de certa forma 
alargando os conceitos e ignorando questões fundamentais sobre Comunidades Fechadas no Brasil, 
como a efetividade de fechamentos murados, mesmo sob a dita “burla legal” sobre a lei e a real falta de 
segurança em todo o território que vulgariza o que deveriam ser alternativas em figuras corriqueiras e 
até como modelo de conduta urbana, como condomínios murados de apartamentos para edificações 
verticais e Loteamentos Fechados para edificações horizontais.  

Diferentes autores relacionam os Loteamentos Fechados brasileiros como cópias importadas do modelo 
norte-americano (Caldeira, 2000; Freitas, 2008), entretanto são hoje um produto único e brasileiro, são 
reflexo direto de uma tentativa de reproduzir uma tipologia urbana teorizada no Norte Global, que ao 
passar dos anos dinamizou-se no Brasil por outros meios e outros fins ao qual originalmente foi 
importada e concebida, evoluindo através de uma lente subdesenvolvida e contraditória. 

Ainda no século XXI, tenta-se compreender questões chave do Sul Global, desde como a economia 
global exerce influência na África ou porque a América Latina é tão depentista (Roy, 2007), os estudos 
realizados sobre o Sul Global são cada vez em maior número, porém distantes do ideal, são questões 
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pontuais e aleatórias que fazem parte de um quadro maior e fragmentado. Unger (2018) evidencia a 
difícil tarefa de pesquisadores oriundos do Sul Global quando fixados no Norte, em prosseguir com 
temas subdesenvolvidos, principalmente em decorrência da escassa produção de material referencial 
que dificulta a credibilização e exequibilidade de teses de mestrado e doutorado. Este argumento 
evidencia o discurso parcial em atribuir culpa somente a produção euramericana do conhecimento, afinal 
do outro lado estão as governanças locais de países subdesenvolvidos que pouco ou nenhum apoio 
disponibilizam para a produção de material científico referente a seus próprios casos regionais, e 
pesquisadores que de forma autónoma, buscam o Norte Global como fonte de conhecimento e 
credibilização. Portanto é viável assumir que ao não apoiar iniciativas de independência e evolução 
intelectual, grande parte dos países do Sul Global mantém um efeito de colonialismo perpetuado por 
eles próprios, Soto (2000) concluiu que as instituições no Terceiro Mundo não servem para apoiar o 
desenvolvimento da população, mas para proteger os privilégios de poucos afortunados com interesses 
especiais conectados ao Estado, enquanto que de forma menos direta, Castells (1983) propôs a ideia da 
cidade dependente para a América Latina, um espaço de mobilização social muitas vezes atraído por 
forças financiadoras e populistas mais interessadas em abrandar movimentos sociais, sem se desgastar 
politicamente e aparentemente agradar a população; estas duas abordagens comprovam que a 
dependência não é exclusivamente externa, mas também um movimento interno. Por outro lado, a teoria 
Pós-Colonial concentra a maior parte de seus esforços, relacionada a crítica externa, ou seja, sobre a 
relação eurocêntrica para com as antigas colônias, hoje países subdesenvolvidos; enquanto que 
desconsidera questões internas relevantes como o papel das governanças locais na perpetuação de seu 
subdesenvolvimento. 

 

 

2.3. SÍNTESE  

As Comunidades Fechadas, são urbanizações residenciais que desde sua gênese procuraram separar 
polaridades socioeconômicas compostas de ricos e pobres, através do distanciamento suburbano e 
segregação fortificada, proporcionando pela primeira vez na idade moderna, a efetiva possibilidade por 
parte da elite em criar sociedades homogenias e paralelas das grandes massas, através de um modelo de 
desenvolvimento da vida composto por duas principais qualidades que permanecem até a atualidade; (i) 
simbólica, referente a posição social de classes emergentes; e (ii) logística, referente a fuga da vida suja 
e caótica dos grandes centros urbanos associados a valores mundanos. Ambas qualidades vinculadas a 
um novo estatuto de valores sociais entendidos como superiores.  

São oriundas da Londres industrial do século XVIII, importadas aos EUA no posterior século, 
permaneceram como uma excentricidade urbanística para poucos afortunados até os anos 1970, quando 
o grande salto das Comunidades Fechadas ocorreu, com os primeiros desenvolvimentos direcionados a 
aposentados pertencentes a classe média, que no entanto possuíam situação econômica estável. Foi uma 
grande mudança de paradigma, diversos outros fatores influenciaram a posterior proliferação e 
popularização desta tipologia urbana, como conflitos e mudanças socias nos EUA, estagnação 
económica na década e principalmente a mudança das economias do Norte Global para o neoliberalismo, 
enfraquecendo políticas de bem estar social e incentivando políticas de individualismo e competição; 
que portanto, aumentaram a sensação de violência e o distanciamento social, condições básicas  para a 
disseminação da mentalidade das Comunidades Fechadas. 

Através da Teoria Pós-Colonial é possível analisar o sucesso das Comunidades Fechadas nos países do 
Sul Global, principalmente relacionando a nova divisão do trabalho pós-fordista, que retardada e em 
doses, alcançou o Terceiro Mundo de forma ativa, acarretando mudanças drásticas nos padrões de 
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consumo da sociedade, composta em grande parte por uma população estabelecida em profissões 
subalternas e desqualificadas, e uma pequena parcela de profissionais especialistas com altos salários, 
estes últimos enquadrados dentro de uma elite transnacional, gerando o aumento do distanciamento 
social e minimização das classes intermediárias. Outro fator constatado, foi a dependência intelectual e 
científica dos países do Sul em relação ao Norte Global, manifestada através da replicação das chamadas 
boas práticas, em contextos anómalos e específicos de países subdesenvolvidos, defendido por autores 
como Robinson (2003, 2006 e 2011) e Roy (2007 e 2011) a necessidade de uma nova abordagem mais 
simétrica e robusta, sob o risco dos estudos urbanos tornarem irrelevantes nestes cenários. 
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3 

O CONTEXTO URBANO 
BRASILEIRO CONDOMINIAL              

E FECHADO 
 

 

O presente capítulo aborda questões pertinentes ao desenvolvimento do planejamento urbano e 
parcelamento do solo brasileiro, desde sua origem, evoluções e o atual cenário; em um primeiro 
momento (dois primeiros subcapítulos) concentrado principalmente em recriar o ambiente histórico-
político do início do século XX até o Golpe Militar de 1964, e em um segundo momento a criação da 
Lei 6.766/1979, na tentativa de relacionar os acontecimentos deste período com a mudança do cenário 
urbano brasileiro para condominial e fechado. 

Em um segundo momento (terceiros, quartos e quintos subcapítulos) desenvolve sobre as mudanças 
criadas pela Lei 6.766/1979, que originalmente pretendia ordenar o caos fundiário de assentamentos 
irregulares; e as posteriores transformações no setor habitacional e perfil familiar, culminando nas 
tipologias de Comunidades Fechadas verticais no meio urbano e horizontais no meio periurbano. 

No último subcapítulo é apresentada uma exposição da atual conjuntura de Loteamentos Fechados, as 
principais legislações e seus conflitos, e a elucidação de como é praticado o ato de fechar um loteamento. 

 

3.1. O DESENVOLVIMENTISMO BRASILEIRO 

A atual situação do cenário urbano e fundiário brasileiro são resultados diretos de fatores históricos 
subestimados e normalmente pouco conectados entre si, trata-se de uma conjuntura política complexa e 
instável, que moldou e ainda influencia o desenvolvimento urbano do país. O debate brasileiro sobre 
questões como direito à moradia, desigualdade social e parcelamento do solo são por vezes um terreno 
arenoso e incoerente, viciado em questões político-ideológicas de viés de direita ou esquerda, e 
consequente tendência a distorção histórica, postergando uma situação desejável de maturidade social e 
o real entendimento da população sobre o esclarecimento de motivações e ações políticas que moldaram 
o país. Este debate está relacionado aos governos pós Estado Novo de 1930, que em comum fomentaram 
políticas desenvolvimentistas, sobretudo entre as décadas de 1950 e 1960 com especial destaque aos 
motivos que levaram ao Golpe de 1964 e ruptura do ciclo democrático. Não foram encontradas pela 
pesquisa referencias que relacionem o Golpe de 1964 com as mudanças urbanísticas no posterior 
período, portanto este trabalho propõe uma perspectiva original relacionando aos novos dados históricos 
confirmados pelas leis de acesso a informação, afim de recriar o ambiente deste período, caracterizado 
pelo ímpeto do desenvolvimento, imagem de modernização nacional e a ascensão de uma elite 
patrimonialista e corporativista, vinculada a manter privilégios e a desigualdade social.  

3.1.1. A CONSTANTE INSTABILIDADE POLÍTICA 

O ambiente político no Brasil desde a República pode ser caracterizado como volátil e instável, sob uma 
confusa cronologia marcada por interrupções de mandatos presidenciais. O maior período democrático 
de mandatos ininterruptos é curto e recente, de apenas vinte anos entre 1995 e 2014, quebrado pelo 
impeachment da Presidente Dilma. Tom Jobim relativo as complexidades nacionais expressou “O Brasil 
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não é para principiantes”, contudo foi outra frase de sua autoria que sintetizou a lógica da política 
nacional “O Brasil é de cabeça para baixo e, se você disser que é de cabeça para baixo, eles o põem de 
cabeça para baixo, para você ver que está de cabeça para cima” (apud Novaes, 2016). Desde a 
proclamação da República em 1889, a história do Brasil foi escrita por golpes, renúncias, posses de 
vices, mortes e impedimentos; ao todo foram quarente e três mandatos de presidentes, média de três 
anos por mandato, entre períodos de três dias a quinze anos. Destes apenas 3/8 ou dezesseis mandatos 
completos de quatro ou cinco anos; contra 5/8 ou vinte e sete mandatos interrompidos, de continuação 
ou provisórios; duas ditaduras somadas em trinta e seis anos; e quatro presidentes impedidos ou que 
morreram antes da posse (Presidência, 2018); isto é, instabilidade e a mudança de regras podem ser 
compreendidos como a tradição de um país imaturo e adolescente democracia. 

Na virada do século XIX para o XX, o Brasil passava por um ambiente de forte influência Positivista, 
algumas consequências foram em 1888, a Lei Áurea que libertou o País da escravidão, e em 1889 a 
Proclamação de República (Bresciani, 1993), com a afirmativa Ordem e Progresso na bandeira, uma 
simplificação do lema Positivista. Esta influência incentivou o desenvolvimento de grandes cidades 
brasileiras sob o conceito de cidades primatas, capitais políticas e do novo desenvolvimento que 
abrigavam o saber científico, qualificação humana, melhores mercadorias e rápida aglomeração 
populacional segundo Almandoz (2010), subsequente a degradação ambiental, exposição a doenças e 
ambiente fértil a corrupção (Galiani e Kim, 2008). Exemplo disto é a cidade de São Paulo que até 1872 
possuía pouco mais de trinta mil habitantes, para em 1920 quase seiscentos mil, e em 1934 mais de um 
milhão de habitantes (PMSP, 2018), e posteriormente a criação de Brasília, mencionada desde 1789 
(Almandoz, 2010). Todavia, o país era substancialmente rural, exportador de mercadorias básicas e 
importador de bens agregados; nos anos 1920 o modernismo chega ao país, com visitas de Le Corbusier 
e a constante presença de representantes do CIAM, o prelúdio da noção de urbanismo na área pública 
(Almandoz, 2010), ao mesmo tempo que empresas de investimentos imobiliários europeias começaram 
e desenvolver projetos de loteamentos e bairros cidade-jardim em cidades como São Paulo direcionados 
a elite burguesa (Seixas, 1998). 

Durante o Estado Novo de Getúlio Vargas25, houve um alargamento na concepção de urbanismo como 
a noção do conceito de território, na área acadêmica a profissionalização do programa universitário e 
diversos congressos, no campo profissional-público a criação dos primeiros departamentos municipais 
que desenvolveram renomados profissionais e a ampliação do quadro teórico conectado a criação de 
zoneamentos, planos urbanos e enquadramentos de áreas metropolitanas, exemplo de São Paulo 
inspirado no plano regional de New York (Almandoz, 2016). 

Após Getúlio Vargas, o governo Gaspar Dutra (1946-1951) foi abertamente industrial e beneficiou-se 
da entrada do Brasil na II Guerra Mundial, alinhando-se melhor que seu antecessor junto ao governo 
dos EUA de Roosevelt (1933-1945), protagonizando um papel importante junto a América Latina no 
apoio a iniciativas importantes como a Organização dos Estados Americanos (OEA) e Comissão 
Econômica para a América Latina (CEPAL) (Almandoz, 2016). Mais uma vez Vargas assumiria a 
presidência, desta vez menos autoritário e por voto popular até o seu trágico suicídio (1951-1954), 
buscou um programa de desenvolvimento nacionalista, baseado na nova divisão do trabalho do pós-
guerra (Ioris e Ioris, 2013), aprofundou questões do seu primeiro mandato e do governo anterior 
acelerando a chamada Industrialização por Substituição de Importação (ISI), criou o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico (BNDE) e interviu em setores estratégicos como siderurgia, petróleo, 
transportes e energia (Diniz, 1994; Almandoz, 2016). No urbanismo, evoluiu para o conceito de 
planejamento urbano sob uma perspectiva mais humanista, principalmente através da influência do 

                                                      
25 Golpe de estado que posteriormente resultou na primeira ditadura militar (1930-1945). 
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padre Louis-Joseph Lebret, onde periferias principalmente ocupadas por migrantes rurais foram 
incluídas ao planejamento (Almandoz, 2010 e 2016). 

Portanto até aqui o país obtinha importantes avanços na área urbana, início de um grande êxodo rural 
relacionado a melhoria das condições de vida das áreas centrais26, entretanto agrário e pobre. 

 

3.1.2. O PECADO ORIGINAL DE BRASÍLIA 

O mandato seguinte foi o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), que somado ao de Vargas, foi 
chamado de “década de ouro”, principalmente por manterem mesmas estratégias desenvolvimentistas 
(Caldeira, 2000) macroeconômicas da ISI e o plano de modernização nacional, é possível dizer que neste 
período existia um “pacto nacional” entre o governo, elites e setores da sociedade civil (Ioris, Ioris, 
2013). O governo de Kubitschek foi marcado pelo seu ambicioso plano de metas chamado “50 anos em 
5”, que consistia principalmente em uma melhoria da educação e crescimento da indústria; através de 
financiamento estrangeiro, pelo recente Banco Interamericano de Desenvolvimento (IBD), a juros 
baixos porém de curto prazo, realizou a construção de Brasília, com tecnologia e planejamento nacional, 
que segundo o economista norte-americano Rostow simbolizava a “decolagem” do Brasil (1990 apud 
Almandoz, 2016), no entanto para Almandoz (2016) foi o seu pecado original.  

Grande propaganda foi gerada relacionada a década de ouro, um clima de euforia toma conta do Brasil, 
desde a instalação de fábricas automotivas, o símbolo de Brasília e elementos pontuais que figuraram o 
Brasil no mapa de mundo, como o futebol com a copa de 1958, a beleza feminina com o concurso de 
Miss Universo de 1954 e posteriormente a garota de Ipanema, e o novo estilo musical da bossa nova, 
impulsionaram um sentimento de orgulho nacional (Ioris e Ioris, 2013). 

Para Rostow o caminho ao desenvolvimento permanente estava relacionado a um “impulso de 
maturidade” que não fosse apenas econômico, mas também social, político e perpetuado por cinquenta 
anos, rompido após o Golpe de 1964 (1990 apud Almandoz, 2016). O pecado original de Brasília está 
relacionado ao excesso de ambição nacionalista de Kubitschek em mostrar ao mundo uma cidade 
modernista 100% brasileira, que apesar do Plano Piloto urbanístico ser de autoria de Lúcio Costa, 
Brasília não foi concebido no sentido de Planejamento Regional, foi um projeto de concurso 
encomendado às pressas, que desde o início renegou conquistas profissionais e técnicas do urbanismo 
nacional. Almandoz (2016) coloca o exemplo do design rígido do Plano Piloto que não conseguiu prover 
uma expansão planejada da cidade, concebido de forma individual. É possível destacar duas questões, 
(i) inibição a sinergia profissional, desde a falta de profissionais multidisciplinares, como economistas, 
sociólogos, sanitaristas e legisladores; e a divisão entre edificações para arquitetos e planejamento para 
engenheiros; (ii) e principal questão, o desprezo pela área metropolitana e o desamor para com os 
candangos27, tratados de forma negligente, foram sessenta e três mil trabalhadores que construíram a 
cidade e fixaram residência em assentamentos fixos e temporários, que mais tarde tornaram-se as 
chamadas cidades satélites, assentamentos criados sem nenhuma participação de Costa e Niemeyer 
(Almandoz, 2016). Desta forma é possível caracterizar Brasília como uma das primeiras Comunidades 
Fechadas do Brasil, um condomínio de luxo construído na área rural, circundado a um cinturão 
descontrolado de periferias faveladas e assentamentos irregulares, para já na década de 1980 as cidades 
satélites possuírem o título de cidades mais perigosas do Brasil (Nunes e Kohlsdorf, 1999). 

                                                      
26 Como questões trabalhistas, ofertas de empregos, melhoria da educação, ascensão social e acesso a 
produtos e serviços. 
27 Nome dado a classe operária da construção civil, como pedreiros, serventes e ajudantes, oriundos de outros 
Estados, que se mudaram para o envoltório de Brasília. 
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3.1.3. CONSEQUÊNCIAS DA REVOLUÇÃO CUBANA E A POLÍTICA ANTI-COMUNISTA PELOS EUA NA AMÉRICA 

LATINA  

Os anos 1960 desde o início, foram conturbados politicamente, o candidato opositório a Kubitschek e 
militares,  Jânio Quadros, vence a eleição, renunciando sete medes depois, sugundo o próprio motivado 
por “forças terríveis” (Tavares, 2012). O modelo eleitoral do período, elegia o vice presidente de forma 
autônoma em eleição concomitante a presidencial, que portanto elegeu um vice opositor a Quadros, João 
Goulart. A sucessão por Quadros foi marcada pela tensão e a tentativa de um novo golpe militar, era 
considerado um híbrido entre moderados de direita e radicais de esquerda, entretanto figura associada a 
Getúlio Vargas, defendia reformas sociais, estruturais e que mantinha bom trânsito com a esquerda e 
sindicatos (Tavares, 2012).  

Na iminência de uma guerra civil, um acordo foi costurado sob regime parlamentarista com poderes 
limitados, desfeito posteriormente por referendo popular (Loureiro, 2017). O governo americano de 
Kennedy (1961 – 1963) via a proximidade de João Goulart com setores comunistas como perigosa e 
diversas vezes colocou em discussão seu impedimento (Tavares, 2012). A abordagem dos EUA pós 
Revolução Cubana  de 1959 para a América Latina, foi a chamada Aliança para o Progresso (AFP), um 
programa que na teoria buscava a consolidação da ISI e desenvolvimento regional de nações 
democráticas (Almandoz, 2016). Goulart em 1962 elabora o Plano Trienal pertinente a AFP, que 
consistia na reforma agrária, diminuição da inflação, reforma tributária, reversão da pobreza e 
desigualdade social; a princípio aceito pelos EUA, porém meses mais tarde impõe barreiras de forma 
indireta, como condicionantes inalcançáveis via FMI, para em 1963 o Plano Trienal ser abandonado, 
causando uma grave instabilidade política e o posterior Golpe de 1964 pelos militares, com suporte 
norte-americano (Loureiro, 2017). 

Em 1959 a Revolução Cubana desestabiliza consideravelmente a América Latina por décadas, 
principalmente alterando os planos dos EUA para o continente, com o temor de uma expansão 
comunista. As reais intenções da AFP promovida por Kennedy podem ser contestáveis, como as 
barreiras burocráticas impostas pelo FMI ao financiamento do Plano Trienal de Goulart, que no ano 
anterior Quadros obteve sem grandes problemas. Com os novos dados relacionados as leis de acesso à 
informação nos EUA e Brasil, é possível estabelecer que nunca esteve nos planos norte-americanos 
manter João Goulart no poder, visto como uma marionete de Moscou, e comprovada a participação 
norte-americana no apoio e planejamento do Golpe de Estado de 1964, incentivando regimes autoritários 
de direita na AL, em principal o brasileiro, como um modelo de fortaleza contra revolucionária ao 
continente (Gaspari, 2014; Tavares, 2012; Loureiro, 2017). Segundo Loureiro (2017), a abordagem de 
criar barreiras burocráticas pelo FMI, foi relacionada a evitar uma imagem prejudicial de não 
cumpridora de acordos internacionais por parte dos EUA, referente ao não cumprimento do Plano 
Trienal e AFP.   

 

3.1.4. ELITE PATRIARCAL E CORPORATIVISTA E A SOBERBA DE SETORES MILITARES POUCO MADUROS 

Segundo a pesquisa o Golpe de 1964 é a questão chave relativo a construção de valores, costumes e uma 
identidade nacional corporativista, individual e competitiva, não por acaso mais próxima aos valores 
norte-americanos de culto a propriedade e ambiente condominial, a fim de garantir um ideário 
anticomunista no Brasil, que entretanto dissipou os avanços de planejamento urbano construídos até 
então descritos no subcapítulo anterior; conforme o exemplo de Martins (2008), sobre a forte influência 
doutrinária francesa sob os militares brasileiros entre as décadas de 1940 e 1960, interrompida pela 
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abordagem de aproximação mais radical dos EUA. Pode-se dizer que foi o ponto inicial de uma agenda 
artificial que incentivou a desigualdade social e a deterioração de diversas questões ligadas aos direitos 
sociais, entre elas o parcelamento do solo. Esta construção aconteceu de forma branda e compassada, 
segundo a pesquisa pouco ou não relacionada a questão urbana, desde a impossibilidade da reforma 
agrária e gradativa diminuição da responsabilidade pública pelo bem estar social, como a deterioração 
de serviços públicos, como segurança, zeladoria, educação e saúde, rumo a atual tendência privada. 
Toledo (2004) aponta a perpetuação dos latifúndios e a manutenção das desigualdades sociais no campo, 
como decisivas para a preservação da elite clientelista, que segundo Maricato (2009) esta elite 
fortemente ligada à propriedade privada da terra e a interesses internacionais, mantendo a relação de 
dependência nacional contra o desenvolvimento de uma burguesia nacional. O golpe de 1964 derrubou 
uma sequência de conquistas sociais para as classes mais pobres, enquanto que para as elites continuou 
e estendeu ações modernizantes e de crescimento econômico. O Brasil crescia, porém não para os 
pobres; o emprego rural ficou cada vez mais miserável e as populações migraram para as cidades, 
amontoando-se em assentamentos irregulares, posteriormente favelas, atrás de melhores condições de 
vida e ascensão social.  

 

 

3.2. A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO CONDOMINIAL (MILITAR) 

O Golpe de 1964 é entendido por Toledo (2004) como uma ofensiva política de setores militares e 
empresariais a uma iminente inédita luta ideológica de classes no país. A População começava a 
desabrochar para questões de direitos sindicais, valores sociais e hierarquias patriarcais. Para Fernandes 
(1980) existia um projeto de “regime democrático-burguês” pelas elites, porém a proximidade de uma 
“democracia de participação ampliada” provocou a ruptura da incipiente democracia conquistada. Para 
Stepan (1975), as anteriores intervenções militares até então consistiam por um caráter moderador, pelo 
fato de os militares entregarem o poder a civis, porém com a percepção de que as instituições civis 
“estavam falhando”, sentiram-se diretamente ameaçados pelo que Toledo (2004) chamou de movimento 
de reformas sociais e políticas, politização das organizações dos trabalhadores e um rico debate 
ideológico e cultural. 

O cenário do golpe instaurou um ultra presidencialismo, uma situação de corporativismo estatal, Estado 
intervencionista e a debilidade da estrutura representativa (Diniz, 1994). É difícil definir ao certo as 
motivações para menos de nove meses após o golpe, ainda no mesmo ano, o governo sancionar a Lei de 
Condomínios 4.591/1964. Entretanto é possível deduzir que representou as aspirações tanto da elite 
econômica, com uma agenda de longo prazo a fomentar o mercado habitacional de forma privada e 
multifamiliar, diminuindo custos e maximizando lucros; quanto de militares, barrando de forma 
autoritária os execrados cortiços, sem oferecer nenhuma figura substituta, como se ao seus utilizadores 
fosse uma opção e não necessidade o uso desta figura. De relevância despercebida pela história do 
regime militar, esta lei foi um instrumento jurídico urbano extremamente elaborado em comparação as 
legislações de parcelamento do solo posteriores, o que demonstra uma discutível urgência nas reais 
intenções de legislar sobre o que até então não era visto como prioridade, como os condomínios, e 
segundo Leonelli (2010) manter uma postura de décadas de omissão para um tema muito debatido e de 
avançadas propostas, como o parcelamento do solo. Este trabalho, de forma original coloca a lei 
4.591/1964 como pilar de um constructo maior, pautado em suprimir um possível cenário progressivo 
de amadurecimento da população ainda rural, relativo a direitos civis, reforma agrária, reformas sociais, 
intelectualização, politização e empreendedorismo, influenciados pelo positivismo francês do final do 
século XIX, o modernismo do início século XX e a economia humana no planejamento regional do 
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Padre Lebret (Almandoz, 2010 e 2016), contra um sistema urbano clientelista e corporativista, com fobia 
a reformas sociais então associadas ao comunismo.  

As posteriores transformações urbanas, evoluiram de forma independente, como arranjos paradoxais 
naturais do contexto brasileiro, como por exemplo, os conceitos de periferia e subúrbio, distantes da 
teoria urbana tradicional que entende os subúrbios como ocupações residências da elite que buscaram 
alternativas ao caos e a aglomeração dos centros urbanos (Low, 2003), e as periferias como áreas no 
entorno do centro (Blakely e Snyder, 1997a). Historicamente os termos subúrbio e periferia no Brasil, 
são associados respectivamente a pobreza e a favela, principalmente causados pelas leis de parcelamento 
do solo que incentivaram o enorme êxodo rural para a informalidade (Biderman, 2007; Avila, 2015). Da 
mesma forma os conceitos de comunidade e edificações padronizadas; no Brasil, comunidade também 
está associado a favela e a pobreza, como uma condição depreciativa viver numa comunidade, e segundo 
Caldeira (2000) “os moradores brasileiros parecem desprezar bastante essa ideia de comunidade”, a 
mesma autora explica que existe um culto à personalidade, valorizando uma aparência individualizada 
e o desprezo como por exemplo casas padronizadas ditas comuns. 

A paisagem urbana brasileira tem como morfologia principal as Comunidades Fechadas verticais sob o 
modelo de condomínios, de forma genérica podem ser divididos em três tipologias: (i) condomínios 
verticais residenciais construídos até os anos 1980, de localização central, posteriormente adaptados ao 
total fechamento do perímetro do terreno com portaria única, possuem na maioria uma única torre, pouco 
ou nenhuma área recreativa como salão de festas e áreas esportivas; (ii) condomínios residenciais 
posteriores aos anos 1990 projetados como clube-fortalezas, possuem localização em bairros não 
centrais, mais de uma torre, maior aparato de segurança, grandes áreas de lazer, diversas amenidades e 
serviços; (iii) e condomínios empresariais (Caldeira, 2000). Segundo Caldeira (2000) os condomínios 
já existiam desde os anos 1920, porém eram malvistos e associados a figura dos cortiços. Apenas na 
década de 1970 os apartamentos caíram no gosto da classe média, principalmente motivado pela certeza 
jurídica que a lei 4.591/1964 gerou associada a maiores financiamentos para esta figura. O atual modelo 
condominial a décadas ignora a rede urbana da cidade, concebida como um mundo à parte, composto 
por diversas amenidades de lazer, serviços e entretenimento, são empreendimentos extremamente 
grandes, divididos em blocos, por vezes ocupando a totalidade de uma quadra com acesso único e 
fechamento murado nas quatro faces. Percebe-se, portanto, uma condição urbana que claramente dá as 
costas para a cidade e porquê não à sociedade. 

 

 

3.3. CONSEQUÊNCIAS DA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO 6.766/1979 

3.3.1. A RIGIDEZ DA LEI 

A Lei 6.766/1979, ou vulgarmente chamada Lei Lehmann, é um instrumento regulador que dispõe sobre 
o Parcelamento do Solo Urbano em todo o território nacional, foi um instrumento aguardado por décadas 
de situação urbana-administrativa precária, contudo conforme levantado pela pesquisa o governo militar 
foi excessivamente rigoroso na questão e tratou a situação como quem trata de questões administrativas 
do quartel, foram medidas que procuraram modernizar um agrário e desregulado país, transformando-o 
em urbano-precário, futuramente abrindo brechas para distorções e anomalias como o atual cenário de 
Loteamentos Fechados descrito mais à frente.  

Anteriormente os municípios tinham enorme fragilidade em legislar sobre loteamentos, na prática não 
exerciam qualquer poder, a abertura de um loteamento era possível pelo simples registro em cartório, 
para a venda e compra de lotes, sem nenhuma aprovação dos municípios (Leonelli, 2010). Biderman 
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(2007) lembra que anteriormente existiam apenas leis sobre o perímetro urbano e o código de 
edificações. Está conjuntura causou a possibilidade de situações absurdas, como glebas rurais sem 
nenhuma melhoria de infraestrutura serem consideradas loteamento após o registro. O jurista Hely Lopes 
Meirelles, em 1959, usou a expressão “orgia dos loteamentos” para descrever o parcelamento do solo 
nacional, meramente formal sobre a documentação administrativa e pagamento, sem nenhuma intenção 
de regulação urbanística (apud Leonelli, 2010). A falta de conhecimento em regulações urbanas 
sustentáveis, levou num primeiro momento até mesmo as organizações defensoras da regularização de 
loteamentos informais a celebrarem a norma, um entendimento de que uma lei finalmente mais restritiva 
e específica colocaria ordem a situação (Maricato, 1980). Contudo, a lei representou condições severas 
aos empreendedores, colocando-os a obrigação de um enorme investimento e risco; a partir deste 
momento, antes de vender os lotes o empreendedor deveria aprovar todo o desenvolvimento sob uma 
série de novas burocratizações e concluir as infraestruturas no prazo de dois anos, fato que em meio a 
um período de fortíssima inflação e taxas de juros, inviabilizou o antigo modelo de empreendimentos 
por etapas; qualquer investimento de médio, longo ou mesmo curto prazo teriam grandes chances de 
prejuízo, empurrando empreendedores médios e pequenos a desenvolvimentos informais, uma saída 
para livrarem-se dos custos e restrições legais (Avila, 2015). Afinal, apesar das novas restrições, a 
demanda por moradias baratas continuava crescente e segundo Maricato (1987), criou um cenário de 
“vistas grossas” por parte do poder público a viabilizar sua irregular produção. Por outro lado, o governo 
assegurou recursos financeiros ao mercado formal de habitação, principalmente destinado ao modelo da 
lei 4.591/1964, para condomínios verticais às classes médias e altas (Maricato, 2009). 

A lei Lehmann cerceou a oferta de habitação formal em um contexto de intenso crescimento urbano e 
declínio econômico, entre 1980 a 2000 (Avila, 2015). Durante todo o período militar (1964-1985), os 
municípios eram proibidos de fornecer serviços públicos para assentamentos ilegais28, e da mesma forma 
os municípios também eram proibidos de fornecerem os mesmos serviços para fora do perímetro urbano 
(Biderman, 2007). Estas medidas restritivas intencionais ou não, economizou recursos por parte do 
poder público, desvinculando suas próprias obrigações para parte da sociedade, fato que de forma 
contrária incentivou ainda mais o êxodo rural, que segundo apontado por Avila (2015) ocasionou o 
efeito inverso, uma elevação de preços nos loteamentos formalizados e menor estoque de moradias, 
gerando maior procura por soluções informais. 

A então nova lei destinou-se a proteger compradores de terrenos e regular a expansão urbana periférica, 
na prática impôs alguns parâmetros urbanísticos mínimos como lote mínimo 125m², testada mínima 5m 
e doação mínima de áreas públicas de 35%, e deixou questões como coeficientes de aproveitamento, 
taxa de ocupação e recuos para os municípios legislarem. Ainda, foi constatado que 64% dos grandes 
municípios adotaram padrões mais rígidos (Avila, 2015), que agravou ainda mais a questão. Uma 
importante alteração, foi o entendimento de crime caso o não cumprimento da norma federal, (Biderman, 
2007), que na prática não inviabilizou os assentamentos irregulares, mas por outro lado forçou estes a 
considerarem os padrões exigidos como dimensão de lote e testada mínima. Há ainda questões 
incoerentes como a legalidade da cobrança de impostos com multa a loteamentos não cadastrados, 
entretanto estes são impedidos por lei de receberem serviços públicos por serem informais, mesmo 
pagando impostos (Maricato, 1980). 

Os anos 1980 são considerados por diversos autores como a “década perdida” (Caldeira, 2000; 
Almandoz, 2016), marcados pela recessão econômica, altas taxas de inflação, desemprego e aumento 
significativo da pobreza. Entre as décadas de 1980 e 1990 a principal forma de expansão das cidades foi 
por meio de loteamentos informais, estes empreendimentos apesar de ilegais e contarem com casos 
                                                      
28 Importante denotar que não eram invasões, mas loteamentos sem título de posse comprados pelos 
moradores. 
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pontuais de abusos, continham arranjos claros entre empreendedores e proprietários, eram produtos 
distantes sem conexão com a rede urbana, claramente sem infraestruturas por parte do empreendedor e 
serviços básicos pelo poder público, contudo economicamente acessíveis às classes mais pobres; nada 
obstante é importante destacar que estas figuras não devem ser confundidas com invasões, foram lotes 
comprados sob um recente clandestino mercado informal às classes mais baixas (Caldeira, 1996). 
Abramo (2007) enfatiza que o mercado informal transaciona um bem “à margem do marco regulatório 
da esfera jurídico-política do Estado de Direito moderno” e discute de forma mais energética sobre a 
eficácia da economia institucional, defendendo que o mercado informal do solo deve ter uma estrutura 
institucional própria, uma separação instrumentalizada entre as figuras formal e informal, que garantam 
os termos intertemporais de contratos e direitos. 

Sem grandes investimentos e com uma demanda crescente, os desenvolvimentos informais rapidamente 
proliferaram, contudo, no espaço entre um desenvolvimento e outro existiam grandes glebas sem uso 
definido, desde rurais improdutivas, áreas verdes e Áreas de Proteção Permanente (APP), que durante a 
recessão foram rapidamente ocupadas por invasões de desabrigados, provocando o grande impulso das 
favelas, ou seja, os vazios entre os loteamentos informais, ausentes intencionalmente da fiscalização do 
poder público, foram o ambiente ideal para a proliferação de favelas. A população urbana brasileira 
praticamente dobrou em trinta anos, entre 1950 e 1980, passou de 36,10% para 67,59% da população; 
para em 1991, 75,59%; em 2000 81,23%; e 2010 84,35% (IBGE, 2018). Um grande agravante foi a 
retração e encerramento de recursos e financiamentos para a habitação – FGTS e SBPE: SFH/BNH – 
durante as décadas de 1980 e 1990 (Freitas, 2008), de acordo com os financiamentos concedidos pelo 
BNH, entre 1970 e 1984, uma média de duzentos e sessenta mil financiamentos por ano, contra mais de 
50% a menos entre 1985 e 1990, uma média de cento e vinte mil financiamentos (Avila, 2015). 
Entretanto, Caldeira (1996) aponta para o crescimento das favelas na cidade de São Paulo, que em 1973 
representavam apenas 1,1% da população; 4,4% em 1980; 8,9% em 1987; e 19,1% em 1993, e segundo 
dados do Centro de Estudos da Metrópole, 11,6% em 2010 (CEM, 2016) . Portanto, ao aplicar o exemplo 
de São Paulo como base nacional é possível perceber o período anterior ao lançamento da lei 6.766/1979 
como de maior êxodo rural, entretanto com baixa porcentagem de favelas, demonstrando que o enorme 
contingente migratório conseguiu moradias dignas mesmo que irregulares, e após o decreto da lei, um 
período ainda migratório rural-urbano porém de menor intensidade, o número de favelas subiu de 4% 
para quase 20%. Logo, é possível assumir que a lei 6.766/1979 não só restringiu, mas decretou a 
condição favelada das populações migrantes posteriores a lei.  

Caldeira (1996) evidencia que durante o processo de abertura e consolidação democrática, muitos 
movimentos sociais das periferias começaram a pressionar com sucesso as administrações municipais a 
regularizar pontuais assentamentos informais, alargando a mancha de serviços de infraestrutura pública 
e oferta de serviços. Entretanto, conceder benesses a apenas uma parcela da população trouxe mais uma 
vez elevação de preços de assentamentos e a diminuição da oferta de lotes baratos, compelindo ainda 
mais as populações mais empobrecidas para as favelas, repetindo o mesmo erro inicial da lei 6.766/1979. 
Abramo (2007) caracteriza as cidades brasileiras divididas entre mercados habitacionais formais e 
informais, sob o particular termo “com-fuso”, um duplo movimento de compactação e difusão; 
compactação pelos movimentos de densificação em cascata de bairros formais dos mais ricos e 
densificação das favelas de pobres; e difusão nas figuras de Comunidades Fechadas e condomínios 
fechados de ricos e urbanizações piratas periféricas de extratos mais pobres. 

 

3.3.2. AUTOCONSTRUÇÃO 
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A política fundiária pós golpe militar foi contrária à reforma agrária e de intensa urbanização relacionada 
à industrialização da construção civil, conforme Fernandes (2007) aponta para cerca de 50% da 
população urbana brasileira em 2007, ter adquirido sua habitação por processos informais, em um 
cenário de autoconstrução de moradias. Entretanto é importante ressaltar que a expansão do espaço 
urbano por meios informais não é uma exceção brasileira, mais de 75% da população da América Latina 
vive em áreas urbanas e deste total, segundo Abramo (2007), grande parte da produção de territórios 
populares se fez às margens das regras e normas oficiais, como os casos mexicano (Azuela, 1989) de 
venda de lotes em terras coletivas públicas rurais denominadas ejidais, e na chamada “urbanização 
pirata” de Bogotá (Maldonado, 2003; Jaramillo, 2001). A produção de habitação no período militar pode 
ser dividida em duas, (i) formal e tipicamente capitalista envolvendo um grande ciclo econômico através 
de construtoras, capital financeiro, promotores e vendedores; (ii) informal, conforme um conjunto de 
três tipologias, o cortiço cada vez mais raro, a favela em pior situação e a autoconstrução em 
assentamentos irregulares. Esta última consistia, segundo Maricato (1987), de edificação precária, 
unifamiliar, pequeno lote, ilegal aos códigos de uso do solo e edificações, e construção dada aos fins de 
semana com a ajuda de familiares, amigos e algum nível de instalações técnicas, denominado por 
Caldeira (2016) como “urbanização periférica”, um processo de longo prazo que começa na compra de 
terrenos baratos em áreas periféricas não urbanizadas e a autoconstrução por parte dos proprietários ao 
longo de uma ou duas décadas. Caldeira (2000) exemplifica o caso de São Paulo, onde o governo criou 
a campanha "São Paulo não pode parar!", atraindo grande fluxo de migrantes ao estado sem nenhum 
plano de acomodação, este movimento populacional foi responsável por 50% do crescimento 
demográfico entre os anos 1940 e 1970. 

 O desenvolvimento urbano informal foi a principal via socioeconômica na produção das cidades, 
resultado do arranjo entre mercados de terra especulativos, políticas clientelistas, regimes jurídicos de 
exclusão e práticas elitistas de planejamento urbano (Fernandes, 2007). São espaços em constante 
transformação e improvisação, com compromissos transversais as lógicas oficiais e do mercado, o que 
para Maricato (2009) é condição de rebaixamento de custos de construção e alimenta a especulação 
fundiária. No livro City of  Walls (Caldeira, 2000), as periferias são colocadas como espaços nunca 
feitos, sempre alterados, consumidos antes de finalizados; em um trabalho posterior a autora (Caldeira, 
2008) considera que os moradores das periferias “sempre entenderam que a ilegalidade e a precariedade 
são as condições sob as quais eles se tornam proprietários e habitam a cidade moderna”, desta forma as 
grandes cidades subdesenvolvidas, como São Paulo, são uma dicotomia entre a cidade legal e a cidade 
informal. 

 

3.3.3. A DUALIDADE ENTRE CIDADE FORMAL E CIDADE INFORMAL 

O tecido urbano brasileiro é uma realidade dual, de um lado uma cidade formal que concentra 
investimentos públicos sobre influência de planos e normas institucionalizadas e um mercado formal 
residencial privado de pouca abrangência e especializado no luxo, e do outro uma cidade informal, 
clandestina, precária e as margens da lei (Grostein, 2000; Maricato, 2009), distante dos benefícios 
formais da organização democrática. De acordo com Abramo, (2007), a intensa urbanização fordista 
promoveu um estado de bem estar urbano restrito, excludente às massas populares, gerado por uma 
legislação urbanística modernista concentrada nos estratos mais elevados, produziu uma barreira 
institucional de provisão habitacional popular e uma sociedade estratificada com grandes diferenças de 
acesso à riqueza. 

Relatico ao défice habitacional, em São Paulo no ano de 2000 existiam 515.030 domicílios vagos ou 
fechados, para um défice habitacional de 596.232 moradias, da mesma forma no Rio de Janeiro 266.074 
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domicílios vagos para um défice de 390.805 moradias (Maricato, 2009); em 2007 na região 
metropolitana de São Paulo, existiam 628.495 domicílios vagos ou fechados, para um défice 
habitacional de 628.624 moradias; da mesma forma na região metropolitana do Rio de Janeiro 460.183 
domicílios vagos para um défice de 478.901 moradias; enquanto que em 2015 na região metropolitana 
de São Paulo, existiam 595.691 domicílios vagos ou fechados, para um défice habitacional de 639.839 
moradias; da mesma forma na região metropolitana do Rio de Janeiro 303.036 domicílios vagos para 
um défice de 460.785 moradias (FJP, 2009 e 2018); o que demonstra a carência de instrumentos que 
permitam uma conexão entre a cidade formal e informal. Para Maricato (2009), o Estado possui um 
novo papel como capacitador do mercado, intensificado com a neoliberalização nos anos 1990 dos 
mercados latinos-americanos, que através de políticas de incentivo a indústria da Construção Civil por 
meio do mercado formal29, tratou de disseminar uma narrativa sem controvérsias, taxando de populismo, 
atrasado, nacionalista, ultrapassado e ideológico as posições contrárias. 

Maricato (2009) nomeia “cidade fraturada” o conjunto indivisível que combina relações capitalistas 
como produtos sociais, econômicos e ideológicos. Na prática, um Estado Nacional forte e ágil relativo 
ao sistema financeiro internacional e mínimo relativo a políticas sociais e subsidiárias. Para a autora, 
acreditar que leis e planos garantirão o ordenamento territorial é mera ingenuidade, principalmente por 
parte de urbanistas, planos e normas tornam-se instrumentos de dominação pelo mercado, que usa por 
exemplo o zoneamento inspirado nas cidades do Norte Global, distorcendo aspectos estruturais sobre a 
demanda ou o cost recovery30 sobre serviços públicos, administrados como mercadoria privada. Grostein 
(2000) compartilha do mesmo pensamento sobre o mal uso do zoneamento urbano, que a partir dos anos 
1970 funcionou como limitador da oferta de moradias regulares fomentando o que ela prefere chamar 
de “cidade clandestina ou irregular”, que para Maricato (1987) foi benéfica ao mercado imobiliário, 
“privilegiado da cooptação e do exercício da hegemonia burguesa”, acabou por condensar e limitar o 
estoque do mercado formal. 

 

 

3.4. O PARCELAMENTO DO SOLO NO PERÍODO REDEMOCRÁTICO 

3.4.1. A EVOLUÇÃO DA SEGREGAÇÃO CONDOMINIAL 

A evolução urbana das cidades brasileiras pode ser contextualizada, como no caso da cidade São Paulo, 
em três movimentos, uma cidade concentrada sem divisão espacial entre ricos e pobres até os anos 1940, 
embora arranjos residenciais radicalmente distintos como casas espaçosas e cortiços amontoados; entre 
os anos 1940 e 1980 uma separação entre centro e periferia, demarcando grandes distâncias entre as 
classes médias nos bairros centrais e pobres nas precárias periferias; e desde os anos 1980, onde as 
distâncias físicas entre pobres e ricos diminuíram aos mesmo tempo que mecanismos mais complexos 
de separação ganharam força (Caldeira, 1996). É razoável afirmar que a dicotomia entre os anos 1940 e 
1980 vem se invertendo, ricos rumo aos subúrbios em Loteamentos Fechados na região metropolitana 
fugindo da vida caótica, perigosa e intransitável das cidades; e pobres em um sentido de aproximar-se 
das áreas mais centrais envelhecidas e depreciadas, com valores mais acessíveis e próximas aos centros 
de emprego. As políticas de regeneração de espaços urbanos no planejamento urbano das cidades 
brasileiras é uma prática excêntrica, as grandes construtoras através de lobby31 e a cobrança de dívidas 
eleitorais pelo financiamento de campanhas, fazem forte pressão junto ao poder público, principalmente 

                                                      
29 Denominado pela autora como capacity building. 
30 Relativo a recuperação do valor investido através de depreciação durante um período prescrito. 
 
31 Atividade oficialmente ilegal no Brasil. 
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federal, no incentivo ao aumento da demanda de novos empreendimentos da construção civil, como uma 
prática de esquentar a economia criando um ciclo predatório do mercado imobiliário, que Abramo 
(2003) chamou de “mão inoxidável do mercado”. Ao mesmo tempo que os centros envelhecem e 
depreciam, a tendência condominial intramuros cresce, mesmo entre os pobres, caracterizando uma 
cidade condominial de pequenos feudos, alterando a distância física entre classes sociais para virtual, 
pobres e ricos podem ser vizinhos e ao mesmo tempo perpetuar a mesma significância anterior. 

Para Caldeira (1996), a cidade originalmente não foi organizada para ser dividida em pequenos 
condomínios, gerando adaptações anômalas e improvisadas, como por exemplo, grades no meio de 
escadas de entradas de edifícios; no entanto, com o passar do tempo, os novos desenvolvimentos 
passaram a conceber desde a origem estas características, impondo uma lógica de vigilância e distância, 
alterando o caráter das interações público-sociais para privado-sociais. De acordo com a autora a 
criminalidade em São Paulo aumentou substancialmente desde meados dos anos 1980, passando por 
uma mudança qualitativa de aumento de crimes violentos, este crescimento modificou os tipos de 
interações públicas na cidade, novas estratégias de proteção foram tomadas por parte dos moradores 
alterando seus padrões de residências.  

Os Loteamentos Fechados já a décadas são o refúgio residencial das elites, quem possui condições 
econômicas e logísticas acaba por optar esta figura, colocando dentro de seus muros as autoridades 
vinculadas a seu julgamento, como prefeitos, vereadores, juízes e promotores, que tendem a defender e 
proteger seu modo de vida, mesmo que contra os interesses da sociedade, caracterizando um claro 
conflito de interesses. Freitas (2008), através de sua pesquisa empírica, detectou que os síndicos e 
gestores de Loteamentos Fechados possuem um alto grau de participação nas decisões sobre, por 
exemplo o Plano Diretor Municipal (PDM), efetuando grandes pressões junto às autoridades, além de 
advogados e juízes que se destacam na manutenção da exequibilidade destas figuras. É possível perceber 
que as Comunidades Fechadas são um tipo de vício para as governanças municipais, que após a fase de 
experimentação, dificilmente conseguem se desvencilhar de seus atributos. Segundo Graham e Marvin 
(2001), estes desenvolvimentos “tendem a prejudicar os monopólios de serviço público e infraestrutura, 
que foram os legados da modernização”, relativo ao que McKenzie (1994) chamou de Privatopia.  

Em relação a Privatopia de McKenzie (1994), os autores Blakely e Snyder (1997b) argumentam sobre 
os níveis decrescentes dos serviços públicos, e que não é de se surpreender que aqueles que podem se 
dar ao luxo de adquirir tais serviços de forma privada o façam, mesmo que pagando duas vezes; é uma 
auto-provisão de serviços públicos pelo mercado privado. Giannetti (2018), por sua vez, questiona se a 
aferição de sucesso de um país segundo seu PIB é de fato a mais correta. Desta forma colocando a 
Privatopia em causa, pode-se chegar a constatação de que o fato de terceirizar direitos públicos que já 
são pagos por impostos, movimentam a economia trazendo maior riqueza ao PIB, ou seja, de acordo 
com os critérios atuais de sucesso de um país, um cenário utópico sem as Comunidades Fechadas, com 
ruas sem violência e a necessidade de desenvolvimentos fortificados iriam produzir um cenário 
economicamente mais pobre ao país. 

 

3.4.2. A MUDANÇA NO PERFIL FAMILIAR 

São Paulo a partir dos anos 1980, iniciou um processo de terceirização semelhante às cidades globais 
descritas por Sassen (1991), perdendo capacidade industrial para áreas periféricas da região 
metropolitana ou mesmo outros estados, entretanto, fortalecendo sua posição no terceiro setor, como 
“centro financeiro, comercial e coordenador de atividades produtivas e se serviços especializados” 
(Caldeira, 1996). A cidade e posteriormente o país, abraçaram o neoliberalismo na tentativa de se igualar 
a outras metrópoles mundiais, este novo mercado de empregos do terceiro setor causou um maior 
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distanciamento socioeconômico; profissões altamente especializadas e bem remuneradas formando uma 
elite progressivamente mais restrita, contra um número cada vez maior de empregos sem qualificação 
técnica (Soto, 2000), um movimento de maior separação social entre os polos pobre e rico, e o gradativo 
encerramento das classes intermediárias (Sassen, 1991). 

Avila (2015) observou que o padrão de localização das famílias mais ricas está em áreas de baixa 
densidade, distantes do centro e onde existam um conjunto maior de amenidades. Portanto, é possível 
afirmar que as famílias destacadas, buscam espaços de baixa densidade como forma de desintoxicação 
urbana e uma vizinhança socialmente homogênea como forma de proteção, mesmo que não tenham 
disposição para vínculos comunitários, e para Freitas (2008), ao risco diário dos imensos 
congestionamentos ou a necessidade da alteração da logística familiar de deslocamentos diários, 
significando menor tempo em casa. As classes média e alta estão cada vez mais distantes do cotidiano 
pulsante da rua, preferindo shoppings e hipermercados, assumindo o uso de transportes públicos como 
alusivo às classes pobres (Caldeira, 2000), entretanto este tipo de solução tem ganhado cada vez mais 
espaços entre as classes mais pobres nas periferias das cidades (Freitas, 2008), que caracteriza este 
movimento como um padrão da atual sociedade.  

As novas tecnologias não trouxeram a vida simplificada que prometiam a décadas atrás, pelo contrário 
uma vida mais complexa32 (Graham e Marvin, 2001). Fator que causou mudanças no núcleo familiar, 
que procurou se distanciar dos afazeres domésticos e interações comunitárias, por um lado incentivando 
um constante medo de invasões, que pode ser associado ao fato de que na história moderna urbana o lar 
nunca ficou tanto tempo vazio como no século XXI. As famílias não estão disponíveis no horário 
comercial para demandar sua segurança, tanto homens quanto mulheres, assim como seus vizinhos e os 
vizinhos de seus vizinhos, ocasionando a necessidade de terceirizar a segurança que é oferecida de forma 
incapaz pelo poder público. Diferente do caso norte-americano (Low, 2001; Caldeira, 2000), estas 
famílias não procuram um Loteamento Fechado como um espaço de vida comunitária33, mas como um 
refúgio da vida atribulada da cidade, que consegue entregar um pacote de serviços e valores privados 
entendidos como necessários (Freitas, 2008). Para Graham e Marvin (2001) mais do que segurança, as 
Comunidades Fechadas isolam os seus moradores dos aborrecimentos comuns da vida, como 
vendedores de porta, adolescentes arruaceiros e qualquer tipo de estranhos. Para Athkinson e Blandy 
(2006) as Comunidades Fechadas aumentam o espaço defensável para excluir os indesejados, voltado a 
supressão da permeabilidade do ambiente construído rumo a um estilo de vida cada vez mais privatizado. 
Giannetti (2018) denomina esta mudança sociológica como “crise da economia psíquica”, uma tentativa 
altamente agressiva de disciplinar o psíquico arcaico a características competitivas, lógicas, 
otimizadoras e calculistas; uma correlação da crise ambiental ecológica do atual modo capitalista de 
viver. 

 

3.4.3. O DESEQUILÍBRIO GERADO PELAS GRANDES CONSTRUTORAS E O PADRÃO GRAPROHAB  

A atual expansão urbana formal e habitacional, parte majoritariamente sobre dois modelos claramente 
divididos, aos ricos através de mega construções sob demandas suburbanas de Loteamentos Fechados e 
urbanas periféricas em condomínios-clube verticais; e aos pobres através do programa de financiamento 
popular Minha Casa Minha Vida (MCMV), principalmente em áreas específicas destinadas para Zonas 
de Especial de Interesse Social (ZEIS). Constata-se assim, a pouca diversificação do mercado 

                                                      
32 Balizada por angustiantes e banais prioridades relevantes a autoimagem, obrigações sociais, falta de 
privacidade e a constante disponibilidade online. 
33 Percebidas pela pesquisa como competitivas demais para isso. 
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habitacional, na prática centralizando pelas enormes corporações da construção civil, enquanto que de 
outro lado o modelo informal de autoconstruções é desprezado pelas políticas públicas. 

A lei 6.766/1979 limitou a possibilidade de pequenos loteamentos. Mesmo com uma cartilha 
simplificada (GRAPROHAB, 2012) para pequenos desenvolvimentos, a excessiva burocratização 
afastou, por exemplo, proprietários de terrenos que tivessem interesse em lotear por conta própria, e 
incentivou o fortalecimento de grandes incorporadoras. Avila (2015) comenta que a lei impôs 
procedimentos com excessiva complexidade sobre o licenciamento e registro de imóveis, como 
certificados onerosos, registros criminais e até mesmo certidões vintenárias. Houve um distanciamento 
da população com acesso a cidade formal em querer empreender e construir por conta própria, benéfico 
as grandes empresas que organizaram-se a criar enormes estruturas  de departamentos técnicos voltados 
a atender às exigências legais, que por sua vez repassam os altos custos de produção da estrutura técnica 
ocasionando uma elevação dos preços, em dois movimentos constatado por Avila (2013) sobre o 
impacto da produção formal, (i) empurrar empreendimentos a informalidade evitando custos adicionais, 
(ii) em internalizar os custos direcionando empreendimentos para os segmentos mais elevados; nos dois 
casos restando a informalidade às classes mais baixas. Da mesma forma, conforme constatado por 
Biderman (2007), a excessiva regulamentação urbana tende a segregar os pobres, dividindo resultados 
diferentes para países desenvolvidos e em desenvolvimento, o primeiro uma elevação dos preços, e no 
segundo uma maior informalidade. Entretanto, de forma mais complexa, o constatado no caso brasileiro 
foi uma soma dos dois grupos, maior elevação de preços formais gerando uma maior informalidade, 
contudo o autor salienta que nos países em desenvolvimento a segregação é mais sútil pelo fato dos 
assentamentos informais não possuírem investimentos públicos, ou seja, não há redistribuição entre 
ricos e pobres. Biderman (2007) avança no tema concluindo que o impacto de cada norma urbana é 
relativo, leis de perímetro urbano e código de construção possuem um pequeno impacto comparado às 
leis de zoneamento e parcelamento do solo, que são as vias mais utilizadas pelas elites a distanciar os 
pobres ao acesso a serviços públicos pagos com impostos, e o intricado caso das ZEIS, exposto mais à 
frente, que apesar de reduzir a informalidade na área designada, oferece incentivos a uma maior 
informalidade em outras áreas. 

Este trabalho prioriza o tema crescente e descontrolado dos Loteamentos Fechados, ou como descrito 
no recente artigo de Mastrondi e Sala (2017) “O fenômeno da Alphavellização da cidade”. Os 
Alphaville’s são empreendimentos desenvolvidos pela construtora de mesmo nome, Alphaville, sob a 
tipologia de Loteamentos Fechados, são empreendimentos de grande porte, planejados sob planejamento 
urbano estartégico em várias fases de lançamento, com período temporal que pode ultrapassa décadas. 
São cobiçados por municípios, investidores e até mesmo a população do entorno, relativo a valorização 
da área e do entorno. É possível assumir que os Alphaville’s são hoje um símbolo de sucesso e qualidade 
no imaginário popular sobre o sonho da casa própria, transformando-se numa marca reverenciada de 
produtos de alta rentabilidade para toda uma cadeia que envolve a própria empresa, vendedores, 
municípios e compradores. A história da incorporadora se confunde com o desenvolvimento do conceito 
de condomínios nas cidades brasileiras, o primeiro condomínio vertical de São Paulo foi construído por 
estes mesmos desenvolvedores, o Ilha do Sul em 1973 concebido como um clube cercado de edifícios. 
Ainda nos anos 1970, este grupo expandiu seus negócios em uma grande área na periferia metropolitana 
de São Paulo, nas cidades de Barueri e Santana de Parnaíba com o direcionamento das autoridades 
municipais, iniciando o conceito dos Alphaville’s no Brasil, primeiro com um centro empresarial e 
depois residencial (Caldeira, 2000; Alphaville, 2018). Já a décadas a mancha urbana dos primeiros 
Alphavilles apresenta-se consolidada, caracterizada como de baixa densidade sem vazios urbanos, são 
mais de vinte Loteamentos Fechados independentes também relacionados a outras incorporadoras, 
alguns com capacidade para mais de mil lotes cada um, áreas públicas bem conservadas e ricas em 
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espaços verdes, entretanto quilométricos muros ao longo das margens das longas vias que se 
assemelham a rodovias, com passeios desérticos e esporádicos acessos por portaria. Os impostos obtidos 
por estes imóveis representam as principais receitas destes dois municípios (Caldeira, 2000), caso este 
complexo urbano fosse uma região independente, sozinha seria o sexto PIB do Estado de São Paulo 
(Alphaville, 2018).  

De acordo com Freitas (2008), o mercado imobiliário de Loteamentos Fechados no Brasil é uma cópia 
do mercado de Comunidades Fechadas dos EUA. Contudo, a figura de Loteamentos Fechados 
modificou-se de acordo com as especificidades político-administrativas nacionais, tornando-se um 
mercado com características próprias, como o grande poder que estes desenvolvimentos e empresas 
representam, causando um desequilíbrio entre interesses privados e públicos, provocando grande 
influência nos gestores públicos. Mastrondi e Sala (2017) afirmam que os agentes de mercado 
apresentam projetos ao poder público distorcendo o real interesse destes desenvolvimentos, como se 
fossem um benefício a urbanidade. As governanças por sua vez agem a satisfazer os interesses do 
mercado imobiliário como uma obrigação de interesse público. Assim como Fishman (1987) 
destrinchou sobre a especulação imobiliária desde as primeiras Comunidades Fechadas ao longo de 
linhas férreas nos EUA, o ato de incorporar em áreas suburbanas e portanto rurais, transformando-as em 
urbanas é uma ação capitalista especulativa, que é capaz de monetizar exponenciais lucros, 
principalmente alavancando o padrão e o nível de produto pretendido, o que explica o crescente mercado 
de Loteamentos Fechados no Brasil mesmo em tempos de crise. Desta forma, é imprescindível o 
entendimento de que o ato de aprovar e legalizar um Loteamento Fechado não é simplesmente uma ação 
de desenvolvimento imobiliário em um determinado perímetro, mas um ato político que é capaz de 
diretamente influenciar sobre a valorização de terras e imóveis próximos, colocando sob conflito 
questões éticas e profissionais dos poderes públicos, principalmente municipais, que tendem a aprová-
los mesmo com o conhecimento das mazelas que estes desenvolvimentos podem acarretar. Se o poder 
público age a satisfazer as necessidades do mercado, as empresas obviamente agem a atender interesses 
próprios capitalistas em maximizar lucros, não por acaso estas são as proprietárias de uma ampla carteira 
de glebas e terrenos não urbanos (Freitas, 2008). Indiretamente, a forma clientelista do poder público 
em regular a questão do uso do solo acaba por fomentar a ambição insustentável das empresas do setor. 
De acordo com Biderman (2007), historicamente a “economia urbana e a economia imobiliária se 
desenvolveram como sujeitos quase independentes”, consequente a uma abordagem omissa por parte 
dos poderes públicos perante o que Abramo (2007) chama “mão inoxidável do mercado”.  

O plano de negócios de um loteamento tem a vida útil maior do que comparado a um edifício residencial, 
portanto, o retorno do investimento é mais moroso, entretanto possui ganhos proporcionalmente 
superiores. Freitas (2008) argumenta sobre o modelo praticado de Loteamentos Fechados no Brasil, 
relativo a três pontos: (I) transformação de terras rurais em urbanas, (II) não construção das edificações 
pelo empreendedor, e (III) estabelecimento de permutas como forma de aquisição de terrenos; 
caractererizando uma relação de baixa exposição de caixa, além de uma operação técnica-administrativa 
muito menor, o que despertou o negócio dos Loteamentos Fechados como um terreno fértil para grandes 
grupos econômicos que procuram diversificar sua carteira de investimentos, adentrando no mercado 
imobiliário sem os altos custos e riscos das tradicionais construtoras de condomínios verticais. Foi 
constatado pela pesquisa, que hoje sete das principais urbanizadoras34 do país, são empresas pertencentes 
a grandes conglomerados financeiros e de infraestruturas, internacionais e nacionais, como as loteadoras 
Alphaville pertencente ao grupo Blackstone e Pátria, Urbplan pertencente ao grupo Carlyle, PDG 
Urbanismo do grupo Vinci Partners, e Cipasa do grupo HSI, todos grupos do setor financeiro de Private 
Equity; e Damha pertencente ao Grupo Encalso, e Rodobens ao grupo RNI, todas empresas das áreas de 

                                                      
34 Termo usual para incorporadoras ou construtoras do setor de loteamentos. 
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energia e infraestruturas. Este movimento foi observado por Freitas (2008) que comenta a alteração da 
natureza destas empresas e posteriormente morfologia dos empreendimentos, primeiro fundindo-se e 
fortalecendo o controle no mercado, abrindo capital na bolsa de valores, adquirindo novos parceiros e 
recursos como empresários da agropecuária, indústrias farmacêuticas, alimentícias, transporte e 
banqueiros, fenômeno também identificado em outros países com a economia em desenvolvimento 
como Chile e Turquia; e segundo, aumentando em número e área os empreendimentos. Este movimento 
pode ser observado pela evolução de empreendimentos e lotes aprovados pelo Grupo de Análise e 
Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo (GRAPROHAB) (Série histórica 2010-
2017). Até o início da crise na construção civil no início de 2013, uma grande expansão anual alavancada 
pelos novos investidores, que nos anos de 2013 a 2015 mesmo durante a crise mantiveram uma linha 
estável de investimentos, presumivelmente relacionado ao longo ciclo dos Loteamentos Fechados, e 
retraindo drasticamente num movimento típico de mercados especulativos.  

 

Quadro.3.1 – Loteamentos Fechados aprovados pelo GRAPROHAB entre 2010/2017 (GRAPROHAB) 

Condicionada pela enorme demanda e processos de aprovação de grandes loteamentos, em 1991 o 
Estado de São Paulo criou o GRAPROHAB, responsável pela centralização e organização dos 
procedimentos de licenciamento de empreendimentos de parcelamento do solo. Sob a tutela da 
Secretaria da Habitação do Estado (SH) funciona como um colegiado que aglutina os principais órgãos 
necessários para a aprovação dos empreendimentos, como SH, Cetesb, Sabesp, Emplasa e DAEE 
(GRAPROHAB, 2011); na prática é a entidade que possui o poder de outorgar ou não o 
desenvolvimento. Pela alta demanda de Loteamentos Fechados funciona quase que exclusivamente para 
aprovação destes empreendimentos (SECOVI, 2013), pode se dizer que comparado a outros estados ou 
anterior a sua existência, organizou os procedimentos de forma mais clara e normativa, em contrapartida 
seu extenso e temido manual de orientações condicionou os empreendedores a um regime estritamente 
severo, longo e oneroso (SECOVI, 2013). Outros estados e municípios que não possuem leis de 
regulação sobre os Loteamentos Fechados, quando confrontados por grandes empresas tendem a replicar 
os procedimentos do GRAPROHAB como referência, expandindo de forma indireta a mentalidade para 
todo o território brasileiro. O GRAPROHAB trilhou um extenso caminho técnico e burocrático aos 
desenvolvedores, o mais temido por sua complexidade é o Estudo e Relatório de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA), imposto originalmente pela resolução de caráter socioambiental, CONAMA 001/1986. 
Refere-se a um estudo ambiental e sociológico sobre o impacto que o empreendimento irá acarretar tanto 
na área de inserção próxima quanto no envoltório distante, normalmente ultrapassa os dois anos de 
duração, envolve diversas especializações técnicas, audiências públicas com associações de moradores 
da área, e um alto custo que pode ultrapassar os milhões de reais (SECOVI, 2013). No entanto, segundo 
Mastrondi e Sala (2017) a imparcialidade deste estudo é altamente contestável, por ser um negócio que 
envolve altos valores monetários e encomendado pelos próprios empreendedores a uma empresa 
privada, esta dificilmente irá colocar pontos contra a execução do projeto, funcionando segundo os 
autores mais como um advogado de defesa que elabora estratégias de convencimento do que a 
amostragem técnica dos fatos. Através de um estudo de caso na cidade de Campinas, os autores 
exemplificam a forma pela qual os agentes de mercado conduzem a situação a convencer os órgãos 
responsáveis. De acordo com o EIA/RIMA apresentado, o empreendimento seria a única alternativa 
contra uma situação de caos irreversível de invasões e adensamento sobre os limites rurais, segundo os 
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autores é possível perceber que o principal objetivo deste não é o estudo do impacto ambiental, mas a 
aprovação do empreendimento, suavizando perturbações e exaltando possíveis vantagens. 

 

3.4.4. CONSEQUÊNCIAS À AUTONOMIA INCIPIENTE 

Desde meados dos anos 1980 até o início da década seguinte o país passou por um período turbulento 
de neonata democracia, marcada por uma percepção pouco pragmática e desmedida politização a curto 
prazo em relação às políticas habitacionais. Em 1988 a nova Constituição reconheceu os municípios 
como entidades federativas, outorgando maior poder de ação como legislar e tributar de forma 
autônoma. Por um lado, forçou alguns municípios a atualizar favelas no cadastro territorial sob a função 
social da terra da nova constituição (Biderman, 2007), por outro, pressionou os municípios como uma 
forma de prestação de contas política junto ao eleitorado, relativo aos novos direitos democráticos 
conquistados (Caldeira, 1996).  

Foram cerca de dez anos para a real percepção dos efeitos negativos da regulação 6.766/1979 (Caldeira, 
2000), principalmente relacionado a dificuldade em promover o parcelamento do solo direcionado a 
habitações de baixo custo, pode-se dizer que a solução encontrada foi criar outro problema. 
Impulsionado pela constituição de 1988, foi elaborado o conceito de ZEIS, normas mais flexíveis 
destinadas à oferta de habitação popular dentro de um perímetro delimitado, entretanto estes 
desenvolvimentos tiveram uma lenta implementação até a lei 9.785/1999 que alterou a lei 6.766/1979 
simplificando o registro desta figura em comparação com uma casa convencional, onde eram necessários 
doze documentos de registro enquanto que para as ZEIS apenas três (Biderman, 2017). Segundo 
Caldeira (2016), o que de fato alavancou o instrumento, foi o programa MCMV de 2008. Em 1999, 
apenas 8,20% dos municípios tinham legislações específicas de Habitação de Interesse Social (HIS), 
objeto vinculado as ZEIS; em 2001, 12%; em 2005 avanço para 22,31%; e um enorme salto em 2013 e 
2015 respectivamente com 44,5% e 50,6% (IBGE/MUNIC, série histórica 2001-2015). O programa 
MCMV consistiu na produção de edificações sociais por promotores privados (Caldeira, 2016) 
principalmente em áreas de ZEIS, financiados pelo governo através do banco Caixa Econômica Federal 
(CAIXA) e subdivididos e classificados em quatro diferentes níveis de faixas de renda, designados Faixa 
1, Faixa 1,5, Faixa 2 e Faixa 3, de acordo com a renda familiar, sendo a primeira faixa a de menor poder 
aquisitivo e assim sucessivamente, sob as terminologias Habitação de Interesse Social (HIS) e Habitação 
Mercado Popular (HMP), sendo a última designada a atingir níveis socioeconômicos da classe média 
(CAIXA, 2018).  

Nada obstante é necessário elucidar que este programa obteve maior impacto para as famílias não 
faveladas, que sem o programa avançariam para a solução informal. Apenas a primeira categoria de 
faixa de renda é acessível às famílias em condição de favelas, que possuem renda até dois salários 
mínimos35, demonstrando uma abordagem mercadológica das ZEIS, que não procurou solucionar a 
questão das favelas, mas o não aumento dos loteamentos informais. Dados recentes por parte do 
Ministério das Cidades, apontam que desde 2010 até 2018, apenas 8% dos beneficiários do MCMV 
pertenceram a faixa 136. Sob um olhar mais crítico, é possível constatar que mais uma vez criar leis 
diferentes a apenas uma pequena parcela do problema criou um efeito contrário e punitivo aos demais; 
as áreas enquadradas como ZEIS rapidamente valorizaram, na grande maioria terrenos privados 
periféricos sem nenhuma importância imobiliária que repentinamente ganharam artificialmente um 
estatuto superior aos demais (Biderman, 2007), quase uma garantia de desenvolvimento sob condições 

                                                      
35 Os valores de renda salarial entre as faixas do programa MCMV constantemente mudam de valores. 
36 Dados retirados de: https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,so-8-do-minha-casa-acolhe-faixa-mais-
pobre,70002296499 
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prioritárias, que também confere suspeitas a indicação política destes imóveis, uma vez que o Município 
escolhe pontualmente as áreas de interesse. Por outro lado, a criação das ZEIS acabou por aumentar a 
segregação espacial entre ricos e pobres, estas figuras caracterizaram-se como grandes 
empreendimentos periféricos localizados em locais remotos (Caldeira, 2016), na maioria conjuntos 
verticais multifamiliares, localizados em áreas com desenvolvimento urbano limitado, a restringir e 
desprestigiar toda uma classe da vida social e pulsante das cidades, fomentando a cidade informal pelo 
distanciamento da cidade formal, a criar bairros desérticos e fragmentados opostos a conceitos de 
robustez urbana e mistura social, como a cidade pulsante de Appleyard (1980) e a triangulação de Whyte 
(1980). Na prática, as ZEIS tornaram-se um monopólio da construção civil no segmento popular, 
decorrente do percurso burocrático imposto pelo Ministério das Cidades, como grandes requisitos 
impostos pela CAIXA, e a obtenção política de direitos construtivos por meio de associações de 
moradores das regiões a investir (CAIXA, 2018).  

Relativo a criação das ZEIS, a própria Lei 6.766/1979 de parcelamento do solo, e outras alterações ou 
inclusões estritamente regulamentares que propõe a solução de problemas a uma parcela restrita e 
delimitada, é interessante a ligação dos dados apresentados a definição de Giannetti (2018), decorrente 
sobre o que o autor com bom humor chamou “constitucionalite”, uma propensão dos governos a renovar 
pactos constitucionais e a formular em excesso as mais variadas legislações, um misto de detalhismo e 
ingenuidade, que acredita na ilusão de promulgar leis e que isto seja o suficiente para garantir direitos. 

 

 

3.5. INSEGURANÇA 

Existe um entendimento mais simplificado por parte de alguns autores com relação às Comunidades 
Fechadas, em particular os Loteamentos Fechados, de que sua franca expansão é relativa quase que 
exclusivamente pelas novas demandas consumistas de prestígio da sociedade, condicionado aos altos 
rendimentos que as tipologias segregatórias possibilitam. No entanto, este entendimento é compreendido 
por este trabalho como uma visão restrita e rudimentar, pouco elástica sobre o tema, desconsiderando 
questões mais relevantes como o central problema da falta de segurança, que por si já é suficiente a 
desencadear diferentes anomalias de ordem sociológica e urbana, entre elas as Comunidades Fechadas. 
Por um lado é capaz de amenizar o papel do poder público, incubido em regulamentar e fiscalizar com 
poder de juízo, e de outro transforma a figura do mercado como delinquente. O mercado quando atua 
de forma predatória, normalmente está relacionado a incipiente regulamentação e frágeis instituições 
públicas, consequente a possíveis manipulações (Chomsky, 2015),  

É significativo assumir que ao resolver a questão da insegurança, conforme o constatado em países onde 
a questão foi consideravelmente sanada, as Comunidades Fechadas são objetos raros e excêntricos, 
como no caso de estudo português apresentado do capítulo 5. Sem embargo, cabe salientar que os fatores 
abordados relacionados com os altos ganhos proporcionados pelas tipologias segregatórias e o 
consumismo como objeto de prestígio na realidade da sociedade brasileira37, são fatos concretos; 
entretanto ambos fatores condicionados a gênese da insegurança. Contudo as Comunidades Fechadas 
são também um produto gerado por outras condicionantes primárias que apesar de facilmente 
percebidas, costumam ser desprezadas, como distantes e inacessíveis a teoria urbana, tal como 
desemprego, falha educação, mal serviço de saúde, corrupção, setores da sociedade com baixa qualidade 
de vida e indiferença quanto a cidadania. Estes fatores, suprimidos ou estimulados, são capazes de 

                                                      
37 Que apesar de manter uma postura externa politicamente correta em rejeitar qualquer tipo de segregação, 
internamente prioriza dentro de um contexto artificial a vida homogênea e segregatória intramuros. 
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proporcionar uma deficiente urbanidade, que por sua vez estimula a demanda abastecida pelo mercado 
imobiliário na forma de produtos habitacionais segregatórios, uma vez que o ator citado não possui 
obrigações de gestão pública, conquanto possua obrigações éticas, mas que mesmo assim as capitaliza 
monetariamente. Este trabalho argumenta que a proliferação das Comunidades Fechadas, em especial a 
figura dos Loteamentos Fechados, associado a fraca qualidade das regulações urbanísticas, é 
principalmente motivado pela questão da insegurança, figura que na prática assumiu protagonismo na 
expansão urbana de muitos municípios, como o caso de estudo brasileiro apresentado no capítulo 5. 

O argumento da sensação de insegurança e falta de confiança nos serviços públicos, tem sido a principal 
justificativa para o desenvolvimento das Comunidades Fechadas. Este trabalho compara as 
Comunidades Fechadas, a remédios contra a patologia da insegurança, que agem a anular os sintomas 
da doença conveniente apenas ao doente, no caso dos Loteamentos Fechados os proprietários. Remédio 
por definição não possui o poder de cura, mas de remediar, a cura é detrimento da correção de um 
sistema falho por vias orgânicas e naturais, portanto suprimir os sintomas de forma artificial é uma 
medida confortável apenas ao doente, não obstante a doença não foi eliminada, perfazendo a insegurança 
e a necessidade de Comunidades Fechadas por parte da população como um sintoma patológico que não 
serão curados pela medicamentosa figura dos Loteamentos Fechados, até a correção das condicionantes 
primárias já descritas. Se por um lado são figuras altamente segregatórias, por outro são justificáveis 
pela má qualidade de serviços públicos das cidades brasileiras, e o direitos das famílias em buscarem o 
melhor para si. Assentamentos formais e mesmo informais, a sua maneira, buscam soluções muradas 
como forma de proteção da violência, contudo estas figuras não devem ser interpretadas como soluções, 
distantes disso, a médio e longo prazo são potencialmente viciantes.  

 

 

3.6. A ATUAL CONJUNTURA DOS LOTEAMENTOS FECHADOS  

Foi constatado que instrumentos de planejamento urbano como PDM e zoneamentos melhoraram o 
desempenho do mercado imobiliário formal (Lall et al, 2006), em contraposição a um evidente estímulo 
à informalidade em países em desenvolvimento como o Brasil (Biderman, 2007). No caso brasileiro, a 
lei 6.766/1979 que visava controlar a expansão urbana, acabou por restringir a oferta de habitação em 
um contexto de crescimento populacional migratório urbano e declínio econômico nos anos 1980 e 1990 
(Avila, 2015). Como o caso de Marília-SP, apresentado por Zandonadi (2005), onde até 1985 era o 
município o responsável pelas infraestruturas de arruamento, iluminação, água e esgoto, para após tornar 
responsabilidade e as custas do empreendedor, que obviamente repassou despesas ao valor final de 
venda dos lotes, ficando estes menos acessíveis às camadas mais pobres. Neste sentido é possível 
perceber o movimento efetuado pelos empreendedores em direcionar gradativamente seus produtos a 
classes mais ricas dispostas a arcar com custos mais elevados, cessando a oferta de lotes formais de 
baixo custo no mercado, restando poucas opções às populações de baixo poder aquisitivo, como 
assentamentos informais em declínio, crescentes invasões e favelas, e a sorte junto a programas 
populares de HIS em ZEIS, caracterizando o monopólio da moradia formal de baixa renda pelo setor 
público. Semelhante aos cenários descritos no subcapítulo 3.4.3., Biderman (2007) e Avila (2013 e 
2015) comentam que regulações mais severas asseguram direitos à elite, contra um ascendente estímulo 
à informalidade, entretanto apontam a escassa literatura concentrada nos efeitos da legislação urbana 
sobre o mercado de terra, mais voltado a abordagens sociológicas sobre a exclusão social e a 
informalidade, notando um certo fetiche por parte dos planejadores urbanos em instrumentos como 
PDM, lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), zoneamento e parcelamento do solo, sem uma avaliação 
sobre limites e resultados. 
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A Lei 6.766/1979, de forma inversa ao seu propósito, estimulou o cenário de invasões e favelas a partir 
dos anos 1980, que anterior a lei, apresentava um cenário caótico de assentamentos irregulares. Contudo, 
este cenário foi menos negativo, relacionado a dignidade da compra dos imóveis e alguma qualidade 
urbanística, contra o cenário invasor e devastador das favelas após a lei, que mesmo desprezado, 
movimentou um crescente mercado da construção civil informal, como demonstrado no subcapítulo 
3.3.1. É factível a conexão temporal entre a rápida explosão das favelas no final dos anos 1980 e começo 
dos 1990, e o avanço de figuras de Comunidades Fechadas como o Loteamento Fechado por parte das 
classes médias e altas a partir dos anos 1990, que buscaram da forma que encontraram defender seu 
estilo de vida contra uma situação urbana desordenada e disparada da violência, associado ao fato da 
mancha urbana na maioria das grandes cidades aproximar-se de seu limite, salvaguardem áreas de 
proteção ambiental. É possível entender a expansão urbana sob duas qualidades, intensiva em 
verticalizar e adensar novas áreas ao tecido urbano, e extensiva pela incorporação de novas áreas ao 
tecido urbano pelo crescimento horizontal (Zandonadi, 2005). Esta última qualidade pode ser observada 
desde os anos 1990, principalmente em médias e pequenas cidades próximas aos grandes centros, em 
decorrência da febre dos Loteamentos Fechados condicionado a expansão da malha rodoviária. Segundo 
Caldeira (2000), são figuras semelhanças as CID dos EUA, que no entanto possuem duas principais 
diferenças, o invariável muramento e acesso controlado em todo o perímetro, e o fato das casas serem 
construídas pelos proprietários e não pelos incorporadores. 

Em suma, os municípios possuem duas demandas habitacionais principais: (i) relativa ao enorme défice 
habitacional das classes que não possuem condições financeiras em arcar com os altos custos da moradia 
digna; (ii) relativa à população que possui recursos financeiros e está disposta a arcar, de forma privada, 
pela qualidade de vida e valores que julgam cabíveis. Portanto, é possível apontar que as tipologias 
apresentadas de Comunidades Fechadas, principalmente condensadas nos Loteamentos Fechados, são a 
maneira pelo qual os municípios conseguiram viabilizar a segunda demanda, ainda que de forma indireta 
agrave a primeira demanda.  

 

3.6.1. O CONFLITO ENTRE AS PRINCIPAIS NORMATIVAS ATÉ 2017 

O licenciamento dos Loteamentos Fechados é um percurso trabalhoso e tortuoso, motivado pela falta de 
uma normativa clara e explícita que seja capaz de revogar as demais. Em contrapartida, seu combate 
pode ser comparado a um mosaico formado por trechos de diferentes legislações, referentes a direitos 
civis feridos pela forma com que os Loteamentos Fechados são licenciados. O tema ao longo dos anos 
foi marcado pelo acúmulo e sobreposição de leis, com teor direto ou indireto referentes aos Loteamentos 
Fechados. Fato este, que estimulou a matéria a interpretações e linhas de fundamento sobre direito 
urbanístico que contornam o sistema, relativos às demandas de mercado e da sociedade, associado às 
leis complementares municipais presentes na maioria dos municípios que inserem a figura dos 
Loteamentos Fechados, porém são fatores distantes de um entendimento equilibrado sobre a questão. 

Afinal, se a principal crítica aos Loteamentos Fechados é em função de uma possível 
inconstitucionalidade referente a concessão e ao fechamento de áreas públicas, o problema não é a 
Comunidade Fechada em si, mas a forma como se aprova a figura. Demonstrando assim, que um modelo 
de Comunidade Fechada desvinculado da lei 6.766/1979, que obriga loteadores a transferir áreas 
públicas a municipalidade, seria o suficiente a legalizar seu propósito. 

Nos subcapítulos a seguir será apresentada uma síntese das principais jurisdições referentes a viabilidade 
e contestação aos Loteamentos Fechados, alocadas de acordo com a ordem de importância. 
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3.6.2.1. Constituição Federal de 1988 

Durante a pesquisa foi constatada uma recorrente crítica em relação a legalidade dos Loteamentos 
Fechados sobre sua possível anti-constitucionalidade, em decorrência do fechamento privado de áreas 
públicas. Entretanto, após uma melhor análise, foi percebido que a Constituição apesar de detalhada em 
diversos temas, não é específica sobre o uso ou incorporação de áreas públicas como privadas ou sob 
concessão pública, mesmo que promulgada posteriormente aos primeiros Loteamentos Fechados como 
o caso mencionado dos Alphaville’s no subcapítulo 3.4.3. 

Os incisos I e II do artigo 30º claramente atribuem ao município autonomia para legislar sobre assuntos 
que julguem necessários e que não contradizem normas federais e estaduais, adicionado ao inc. VIII 
claramente específico sobre a liberdade do planejamento urbano municipal. No inc. V, apesar de 
questionável, é possível enquadrar o fechamento das áreas públicas dos Loteamentos Fechados como 
de interesse local, motivado pela situação de violência dos municípios brasileiros e agravado pelo 
distanciamento dos Loteamentos Fechados da mancha urbana consolidada. Por outro lado, o art. 3º 
garante direitos sociais igualitários, que confronta o fechamento de áreas públicas, entretanto de forma 
abstrata e sem nenhuma ferramenta ou ação direta.  

O art. 5º, se interpretado referente aos Loteamentos Fechados é contraditório, ao mesmo tempo que 
garante liberdade e igualdade, em relação a segurança e propriedade também o faz, os primeiros pelo 
fator igualitário contra privilégios ou estatuto diferenciado a determinadas pessoas, além de uma dúbia 
interpretação do inc. XV sobre a livre locomoção no território, enquanto que os segundos podem ser 
entendidos a favor do fechamento pela insuficiente falta de segurança prestada pelo poder público, 
condicionado ao bem da propriedade e da família. O art. 170 assegura existência digna e justiça social, 
entretanto na prática não garante nenhum destes.  

A Constituição mesmo que esforçada em garantir direitos a população, o faz de forma subjetiva e 
demagógica, em não caracterizar conceitos colocados como “função social da propriedade”, “existência 
digna” e não propor instrumentos para “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais;”, “construir uma sociedade livre, justa e solidária” , acaba por não 
possuir efeito prático. 

 

3.6.2.2. Código Civil de 2002 

O Código Civil Brasileiro foi promulgado em sua última versão em 2002 e posteriores alterações, em 
seus mais de dois mil artigos apresenta os direitos dos cidadãos em território nacional, entretanto dispõe 
também de um teor subjetivo e algumas vezes genérico. Em relação aos bens públicos define a 
caracterização destes no art. 99º; e de forma clara sobre a inalienação de bens públicos de uso comum 
no art.100º; e alienável os bens públicos dominiciais no art.101º.  

O Código Civil corrobora a preferência e incentivo do poder público ao cenário urbano brasileiro 
condominial, possui um Capítulo específico sobre Condomínios com quarenta e cinco artigos, enquanto 
nenhum específico ao loteamento ou outra forma de repartição fundiária ou urbana. Conforme 
apresentado mais à frente no subcapítulo 3.6.6. a recente lei 13.465/2017 alterou e introduziu artigos no 
Código Civil referentes a incorporação e legitimação da figura Condomínio de Lotes, como o art. 1.358-
A, da seção IV – Do Condomínio de Lotes. 

 

 3.6.2.3. Lei 6.766/1979 que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano 
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Como já referido, a lei 6.766/1979 visou ordenar o cenário precário do Parcelamento do Solo até então, 
porém, promoveu de forma contrária a informalidade fundiária e a gênese de anomalias urbanas como 
a modalidade dos Loteamentos Fechados.  

A lei estabelece em seu art. 1º resolver as peculiaridades locais sob o uso de leis complementares 
relativas ao parcelamento do solo, para no art. 2º definir o parcelamento do solo mediante as figuras de 
loteamento e desmembramento, apesar de não referir especificamente ao Loteamento Fechado, indica a 
autonomia das leis municipais e estaduais em adicionar conteúdo. Da mesma forma como na 
Constituição, o fato de não mencionar a modalidade Loteamento Fechado, mesmo já existindo 
exemplares notáveis em território nacional, ocasionou uma situação extremamente sensível e complexa 
em sobreposições de jurisprudências e interpretações da legislação, efetuadas por juízes e especialistas 
em uma batalha árdua pela legitimação da tipologia. 

Os art. 3º e 4º especificam o parcelamento do solo de acordo com os PDM, leis municipais, proibidos 
em áreas rurais, e sob usos e parâmetros urbanísticos estipulados nas referidas leis. Ainda o art. 4º 
confere requisitos mínimos para loteamentos como: sistemas de circulação, equipamentos urbano e 
comunitário, espaços livres de uso público e faixa não-edificável quando necessária. Apesar do inciso 
correspondente a doação de áreas públicas mínimas em 35% ter sido suprimido em 1999, é consistente 
a continuidade desta referência como valor mínimo nas leis municipais. Os art. 9º e 22º estipulam as 
áreas públicas como de domínio municipal no ato do registro do loteamento, oficializando estas como 
um bem público, enquanto que o art. 17º proíbe a alteração da destinação destas áreas. 

 

3.6.2.4. Decreto-Lei 271/1967 que dispõe sobre Loteamentos Urbanos 

Lei em vigor alterada pela última vez em 2007, que confere desarranjo quanto ao enquadramento dos 
Loteamentos Fechados. Em seu art. 3º dispõe a equiparação dos loteamentos aos condomínios, ou 
loteadores a incorporadores, aplicando estes aos termos da Lei de Condomínios 4.591/1964. Apesar de 
também não mencionar a especificidade do fechamento de loteamentos, sua argumentação possui maior 
substância por ser equiparado à modalidade de condomínio, que no cenário urbano nacional é 
caracterizado por atributos fechados e inexistência de áreas públicas, conferindo então, o direito privado 
de áreas públicas como ruas, praças e áreas verdes a figuras de Condomínio Urbanístico e Condomínio 
Fechado. Contudo, é importante denotar que o inc. 1º do art. 3º explicita a regulamentação da lei 
especialmente quanto à aplicação da Lei 4.591/1964 a ser promulgada em 180 dias, fato que nunca 
existiu, entretanto não o suficiente para sua revogação. 

Entretanto, a lei posterior de parcelamento do solo, não revogou ou anulou trechos ou a integralidade  
do decreto-lei 271/1967, se auto instaurando como o instrumento oficial regente sobre o tema dos 
loteamentos urbanos, ocasionando uma situação de duplicidade de leis vigentes com teores distintos. É  
possível projetar a revogação desta peça, pela Lei 6.766/1979, como o cenário mais apropriado a um 
inicial arranjo relativo a contenda regulamentar das Comunidades Fechadas, entretanto, na ausência de 
uma resolução, alguns municípios identificam o decreto citado como a figura mais conveniente ao 
desenvolvimento de Comunidades Fechadas similares aos Loteamentos Fechados, que não sofrem o 
risco de revogação das áreas fechadas, porém sob uma factível alegação de ilegibilidade por não 
seguirem a lei 6.766/1979. 
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Causa estranheza o fato constatado na pesquisa do decreto, onde um crível portal da internet relativo a 
consultas de jurisdições nacionais, dispõe esta peça com artigos revogados pela Lei 6.766/1979, no 
entanto, o constatado no portal oficial da presidência foi o decreto sem as revogações desta lei38. 

 

3.6.2.5. Constituição do Estado de São Paulo de 1989 

Seguindo a Constituição do Estado de São Paulo como modelo em comparação às outras vinte e seis 
Constituições Estaduais incluindo a do Distrito Federal, em seu art. 180º, aponta sobre o 
desenvolvimento urbano decorrente as áreas públicas de loteamentos, define um teor equivalente ao art. 
17º da Lei 6.766/1979 já citado, sobre a impossibilidade de em qualquer hipótese a alteração de seus 
objetivos estabelecidos, que pode ser entendido como o uso privado de áreas públicas como particulares. 

 

3.6.3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DOS LOTEAMENTOS FECHADOS 

Segundo Amadei (2012), um dos principais especialistas na área de regularização de Loteamentos 
Fechados e ligado ao Sindicato da Habitação (SECOVI-SP) e GRAPROHAB, o termo mais correto da 
modalidade é Loteamento de Acesso Controlado, ou seja, loteamento “cujo perímetro é cercado ou 
murado, com acesso controlado ao núcleo urbano, concebido para agregar segurança e qualidade de 
vida”. De acordo com o autor a não previsão desta figura na lei federal não é razão de sua ilegalidade, 
uma vez que estão enquadrados de acordo com a autonomia das leis municipais, inclusive sobre a 
concessão de áreas públicas a associações de moradores dos loteamentos, que diferente de restrição de 
acesso, exercem apenas o controle. 

A argumentação de Amadei, usada pelos principais setores do mercado, baseia-se principalmente em 
dois pontos, que cabem uma cuidadosa apreciação, por subsistirem em território lindeiro entre o legal e 
o ilegal, quase um jogo interpretativo sobre os termos usados. (i) o fato de que a concessão de áreas 
públicas, é expedida a recém criada associação de moradores sem fins lucrativos do respectivo 
Loteamento Fechado, que portanto é uma entidade coletiva que representa os interesses da população 
local, no caso a nova ou futura população delimitada pelo perímetro do empreendimento, que portanto, 
desconsidera o entorno imediato, consolidado ou não; (ii) pelo fato da prática do controle de acesso ser 
distinta da proibição, e portanto não foi negado o direito constitucional de locomoção da população em 
geral, apenas um monitoramento privado, no entanto, as experiências empíricas demonstram que as 
suntuosas portarias de acesso negam o direito a entrada de estranhos aos empreendimentos; por este 
motivo este trabalho prefere ainda o termo Loteamento Fechado ao jogo de palavras Loteamento de 
Acesso Controlado, advogado por Amadei (2012). E mesmo que a figura tivesse o êxito sobre o controle 
de acesso, ainda sim colocaria dificuldades à maior parcela da população em detrimento de um privilégio 
que na prática funciona como um direito de exclusividade de uso sobre os melhores serviços urbanos do 
território. Por outro lado, mesmo que sejam áreas públicas decorrentes da Lei 6.766/1979, é importante 
ressaltar que estas áreas exclusivas anteriormente não existiam e foram investidas pelo empreendedor, 
que por sua vez repassou as custas aos compradores sob a promessa de uso privado destas, indicando 
que o embate relacionado a quem possui mais direitos, não é o mais apropriado a situação. 

Amadei (2012) ainda argumenta que o Loteamento Fechado anteriormente, foi uma gleba privada, 
portanto legalmente impedida de livre acesso e direito a locomoção popular. Afirmação que segue de 
acordo com o direito de propriedade legitimado pela Constituição, para após o desenvolvimento do 
empreendimento, uma ampliação do potencial de circulação da população seria criada, decorrente das 

                                                      
38 Portal: http://www.normasbrasil.com.br/norma/decreto-lei-271-1967_61769.html , acessado em 05/05/2018. 
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áreas públicas incorporadas a municipalidade, mesmo sob a concessão do Loteamento Fechado, por 
estas serem controladas e, portanto, acessíveis.  

Na melhor das hipóteses é possível presumir certo grau de ingenuidade de teóricos distantes da prática, 
que percebem um cenário urbano fictício afastado do praticado. A pesquisa entende que é necessário 
enfrentar as questões de forma mais pragmática e direta, a evitar desajeitados contornos jurisdicionais. 
As argumentações excessivamente teóricas dos profissionais envolvidos em legitimar os Loteamentos 
Fechados resolve o problema do mercado por caminhos tortuosos, solucionam a questão pontualmente, 
entretanto mantém o embate desarmonioso de uma possível ilegalidade, em condicionar privilégios a 
determinados grupos. 

 

3.6.4. AS DEFORMIDADES DO ATO  

A lei 6.766/1979, e posteriores alterações, que ordena e regula o parcelamento do solo, não foi específica 
quanto aos Loteamentos Fechados ou sequer mencionou figuras próximas ao longo de trinta e oito anos, 
até 2017. Chamada por Custódio (2017) como omissa, referente aos Loteamentos Fechados autorizados 
pelos municípios, figura que já dispunha de alguma doutrina referente ao decreto-lei 271/1967, não 
revogado pela Lei Lehmann que, no entanto carrega uma série de obstáculos constitucionais.  

Intencional ou não, o termo Loteamento Fechado neste período esteve na pauta diária da vida social e 
política do país nas esferas legislativas estaduais e federais, sob a influência de diferentes agentes, como 
o exemplo do Projeto de Lei (PL) 3057/2000, descrito no subcapítulo 3.6.7., o que prorrogou a situação 
de interpretações particulares e jurisprudências ao direito e execução dos Loteamentos Fechados.  

Até 2017, o principal modelo de legitimação por parte dos municípios aos Loteamentos Fechados, foi a 
adoção de leis complementares municipais sobre a figura, que são um suplemento local às normativas 
federais, condicionadas pelas especificidades regionais e consequentes diferenciações de realidades, 
como o caso do ordenamento urbano segundo o parágrafo único do art. 1º da Lei 6.766/1979. Todavia, 
facilitou uma brecha para matérias não mencionadas ou mesmo não existentes até a promulgação das 
leis federais, como o caso dos Loteamentos Fechados, poder concedido pelo inc. VIII, art. 30º da 
Constituição de 1988. Foi constatado que o teor destas leis complementares municipais, seguem um 
mesmo modelo de procedimentos, que através de um contrato de concessão de uso, é cedido título 
precário e gratuito por tempo indeterminado a associação de moradores, como destacado por Zandonadi 
(2005) em seu estudo de caso em Marília – SP, sob a lei complementar municipal 57/1993. Segundo 
este modelo, fica claro que a municipalidade tem o direito de a qualquer momento reverter a concessão 
e exigir a retirada dos portões e muros pelo uso do “título precário e gratuito por tempo indeterminado”, 
que ao município assiste como defesa legal sobre a desafetação gratuita de bens públicos a terceiros e 
sutilmente apazigua a sociedade em relação ao fechamento definitivo de um considerável perímetro da 
cidade. Entretanto, na prática, a retirada dos muros é uma situação improvável, pelo fato já destacado 
no subcapítulo 3.4.1., relativo ao conflito de interesses para com os encarregados de seu julgamento, e 
a injustiça para com as famílias que adquiriram imóveis sob uma qualidade superior de segurança a 
preços mais elevados. Deve-se deixar claro que este trabalho não tem o intuito de praticar julgamentos 
de justiça social sobre quem tem mais direitos, pobres ou ricos, mas em encontrar os erros matriciais de 
ordem pública, que propiciam e estimulam o cenário condominial e fechado das cidades brasileiras. 

Sobre a concessão de uso expedida aos Loteamentos Fechados, Weigand (2003) observa outro teor do 
decreto-lei 271/1967, além da frequente equiparação de loteadores à incorporadores, a peça define a 
possibilidade de termos, para contrato de concessão de áreas públicas, de uso exclusivo para 
modalidades de interesse social em áreas urbanas, muito distante da condição sócio-econômica dos 
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Loteamentos Fechados. Segundo o autor, o propósito deste decreto é o “... uso social enquanto a 
propriedade continua pública”, inverso da prática que favorece o capital imobiliário legitimado pelo 
poder público (Zandonadi, 2005).  

Os Loteamentos Fechados tornaram-se figuras vulgares a partir dos anos 2000, em médias e pequenas 
cidades próximos aos grandes centros urbanos (Caldeira, 2000), no entanto, não foi uma figura inserida 
de forma intencional pelo legislativo, apesar de existirem raras figuras próximas aos Loteamentos 
Fechados desde o início do século XX. Dispersas no então agrário Brasil, foram figuras exóticas para 
famílias exclusivas que não se enquadram em um contexto nacional, similar as primeiras Comunidades 
Fechadas do século XVIII nos EUA (Blakely e Snyder, 1997a); como a Chácara Flora, original de 1914, 
com cerca de cem hectares no antigo município de Santo Amaro, hoje englobado por São Paulo, lar 
desde sua criação de grandes políticos e industriais. Para Caldeira (1996),os Loteamentos Fechados são 
um produto originalmente importado de um conceito norte-americano nos anos 1970 (Caldeira, 1996), 
que ganhou contornos próprios ao longo dos anos decorrente das especificidades brasileiras. Pode-se 
entender que sua consolidação no mercado aconteceu por volta de meados dos anos 1990, resultante de 
três principais fatores: (i) a Constituição de 1988, inc. VII do art. 30º, que cedeu autonomia aos 
municípios sobre o ordenamento do território, o que acabou por estimular interesses sectários; (ii) pelo 
tratamento dos legisladores públicos em não considerar a figura dos Loteamentos Fechados, seja 
proibindo ou outorgando sob critérios específicos, obrigando de forma precária o enquadramento da lei 
de parcelamento do solo federal 6.766/1979; (iii) a deterioração da qualidade urbana e aumento da 
insegurança, transformando a inicial figura importada nos anos 1970 em um remédio individual ao caos 
urbano. Sua estabilização, ocorreu inicialmente com figuras isoladas experimentais e consequente 
consolidação, como demonstrado por Zandonadi (2005) em Marília - SP, onde o primeiro e segundo 
empreendimentos ocorreram em 1993 e 1997, para entre 1999 e 2003, o desenvolvimento de onze 
empreendimentos. É possível interpretar que após a democratização, os municípios não estavam 
preparados para tamanha autonomia, que somado ao ímpeto de recuperar o tempo perdido dos anos de 
recessão econômica, desconsideram questões de ordem legal, moral e direitos do cidadão, em 
conveniência a uma agenda de desenvolvimento econômico-imobiliário anteriormente estagnado. 

Zandonadi (2005) demonstra empiricamente como os orgãos de gestão urbanística das municipalidades 
podem atender as demandas particulares, de forma a ludibriar o entendimento da lei em benefício do 
mercado, ocasionando assim, uma ambígua interpretação entre as figuras de loteamento e condomínio. 
Na prática, os Loteamentos Fechados são enquadrados de forma precária sob a lei de parcelamento do 
solo, que dispõe sobre loteamentos tradicionais, segundo seu caso de estudo em Marília-SP, dos treze 
desenvolvimentos relativos a comercialização de lotes, dentro de um perímetro murado com acesso 
único por portaria, entre 1993 e 2003, 61,5% ou oito destes, constaram aprovados como condomínios 
horizontais e o restante como loteamentos. Denota-se que estes Condomínios Horizontais aprovados 
não apresentavam a edificação das unidades autônomas, apenas lotes, caracterizando uma figura híbrida 
entre Loteamentos Fechados e Condomínios Horizontais, que não consta em nenhuma regulação. O que 
quer dizer que a figura da lei federal 4.591/1964 sobre condomínios, foi usada para um produto na 
prática, enquadrado na lei 6.766/1979 de loteamentos. Segundo o autor esta manobra ilegal, em aprovar 
um tipo de empreendimento e construir outro, teve o intuito de escapar das restrições mais severas dos 
Loteamentos Fechados, entendidos como empreendimentos de maior impacto urbanístico consequentes 
a maiores restrições; (i) desde a isenção ao risco da concessão de uso, garantindo assim o fechamento 
um direito irrevogável; (ii) a não destinação de ruas, praças e áreas verdes ao município, mantendo-se 
estes um bem privado; (iii) além de economizar tempo e recursos na aprovação extremamente mais 
simplificada. Por não serem abrangidos pela lei 6.766/1979, os Condomínios Horizontais não são 
obrigados a submeterem ao processo GRAPROHAB e outros órgãos, vinculados apenas a aprovação 
sob responsabilidade do município. Dessa forma, constata-se um cenário onde “o Poder Público age 
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como legitimador das ações dos incorporadores” (Zandonadi, 2005), no entanto, foi observada uma 
característica sobre o tamanho dos empreendimentos aprovados como Condomínio Horizontal que 
vendem lotes vazios, destes apenas dois assemelham a área total de um Loteamento Fechado, entre os 
242.000m² e 333.000m², os restantes seis possuem área total mais semelhante aos Condomínios 
Horizontais de Casas, entre 6.400m² e 39.900m². 

 

3.6.5. A “BURLA A LEI” 

Não cabe a este trabalho julgar a legalidade dos Loteamentos Fechados e figuras próximas, nada 
obstante, elucidar concomitante a apontamentos, e quando necessários, questionamentos sobre sua 
legitimidade. É vão o uso do vocábulo “burla a lei” em tratar dos Loteamentos Fechados, sejam partes 
favoráveis ou contrárias, devido ao tortuoso caminho corrente. Amadei (2012), que pode ser considerado 
como favorável a modalidade, cita a burla a lei nos parcelamentos do solo disfarçados nas formas clube, 
associação, sociedade e condomínios edilício ou voluntário, portanto nas figuras mais próximas a 
condomínios. Porém, de feitio inverso, diversos municípios adotam a figura Condomínio Urbanístico 
em seu PDM ou lei complementar, como condição prática à viabilidade de alguma figura próxima ao 
Loteamento Fechado. Em suas regulações constam o parcelamento do solo abrangido pela lei 
6.766/1979 ao mesmo tempo que incorporam esta nova figura híbrida entre Loteamentos Fechados e 
condomínios, como os municípios de São Carlos e São José do Rio Preto, ambos no Estado de São Paulo 
e com grande quantidade destas Comunidades Fechadas.  

Ainda, a maior parte dos municípios seguem o procedimento de Comunidades Fechadas por 
Loteamentos Fechados, mediante a Lei Federal 6.766/1979 e regidos pelas consequentes leis 
complementares municipais, que esclarecem e oficializam os Loteamentos Fechados, porém é de se 
estranhar a forma pelo qual se dá o licenciamento do fechamento em si, uma vez que o loteamento é 
aprovado aberto, mesmo com a existência dos muros, para depois ser concedido o fechamento por meio 
de leis complementares. Este esquema de licenciamento é vulgarmente chamado de burla a lei. Os muros 
perimetrais não possuem garantia de processo próprio nem especificação explícita na legislação, 
conforme constatado na pesquisa da legislatura e manuais técnicos, entre eles: Manual GRAPROHAB 
(2011), apostilas SECOVI (2013) e o Manual Como Lotear uma Gleba (Amadei, 2012). O 
empreendimento é licenciado e, portanto, inaugurado como loteamento tradicional, logo, aberto e não 
fechado; todavia, o fechamento não surge de uma hora para outra, é geralmente realizado concomitante 
às obras do loteamento. Assim que licenciado e registrado oficialmente, é estabelecida a primeira 
assembleia de moradores do empreendimento no primeiro dia útil, mesmo que ainda legalmente aberto, 
para oficializar a associação de moradores sem fins lucrativos, para brevemente ser promulgada pela 
Câmara de Vereadores com chancela do prefeito, uma lei exclusiva sobre a concessão das áreas públicas 
à recém associação de moradores. Todo este mise en scène pode ser caracterizado como um 
procedimento mediante a um acordo informal entre as três partes interessadas, moradores do futuro 
Loteamento Fechado, empreendedores e poder público. Esta rara sinergia metodológica no 
gerenciamento de cidades brasileiras, denota um sentimento de manobra, que apesar de toda 
engenhosidade em criar uma fundamentação legal favorável, é esbarrada apenas ao final do 
procedimento, perfazendo razoável mácula e questionamentos suscetíveis a um possível conflito de 
interesses e a imputação de burla a lei. Afinal, como um loteamento fisicamente murado é aprovado 
como aberto? 

 

3.6.6. TRANSFORMAÇÕES RECENTES NA TENTATIVA DE LEGITIMAR FIGURAS SUBSTITUTAS AO LOTEAMENTO 

FECHADO – LEI 13.645/2017 
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A Lei 13.465/2017 que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana entre outras ocorrências, 
causou uma reviravolta na legislação urbanística federal, e pode ser considerada como uma “colcha de 
retalhos” (Custódio, 2017) que costurou dezenas de legislações. Entre as principais propostas, estão a 
consagração das modalidades Loteamento de Acesso Controlado e do Condomínio de Lotes, que 
procurou resolver a insegurança jurídica e os vícios de inconstitucionalidade suscitados pelos 
Loteamentos Fechados e Condomínios Urbanísticos no subcapítulo anterior. No entanto, perceber as 
reais transformações desta lei é ainda terreno duvidoso, uma vez que alterou trinta e duas legislações. É 
possível especular sobre sua formatação, que indica o estranhamento e hesitação gerados após sua 
aprovação; partiu como Medida Provisória (MP) nº 759/2016, aprovada num momento de rara agilidade 
política39, de forma irregular por não concluir os ritos processuais das MP, dobrou seu volume ao final 
do processo, sendo as duas novas tipologias citadas incluídas ao final, o que indica conceitos pouco 
maduros sobre um tema complexo. 

O art. 78º da lei 13.465/2017, alterou e adicionou importantes transformações ao parcelamento do solo, 
como o inc. 7  na Lei 6.766/1979, que instaura a figura do Condomínio de Lotes sob a forma de unidade 
imobiliária ou imóvel autônomo; que podem ser entendidos como vinculados ao decreto-lei 271/1967 
ao mesmo tempo que é produto sob um parcelamento do solo. Caracteriza também o conceito de unidade 
autônoma na lei de parcelamento do solo, existente até então apenas no regimento de condomínios da 
Lei 4.591/1964. A questão da incorporação das áreas públicas à municipalidade, que é obrigatória no 
caso de loteamentos, não é mencionada diretamente, conquanto Custódio (2017) aponta para a 
vinculação ao disposto no decreto-lei 271/1967, portanto áreas privadas sem a necessidade de doação 
de áreas públicas. Acrescenta ainda, a origem do Condomínio de Lotes, embasada em semelhança ao 
Condomínio Urbanístico do PLS 208/2015, inclusive com artigos de teor idênticos. As duas peças 
podem ser justificadas em dois pontos: (I) em suprimir a falta de amparo jurídico; e (II) impedir os 
abusos municipais referentes a criação de aberrações jurídico-urbanísticas. O inc. 8 da lei 13.465/2017 
instaura a modalidade do Loteamento de Acesso Conrolado, como “vedado o impedimento de acesso a 
pedestres ou a condutores de veículos, não residentes, devidamente identificados ou cadastrados”. 
Chama a atenção o termo “cadastrado”, que pode ser impreciso. Por exemplo, cidadãos não cadastrados 
possuem o acesso impedido? Somente moradores são os autorizados a efetuar o cadastramento de 
terceiros? Vale recordar que o Loteamento de Acesso Controlado é exatamente o termo apontado por 
Amadei (2012), décadas antes, como o mais favorável a viabilidade das Comunidades Fechadas sob o 
parcelamento do solo, apontando justamente a proibição de livre circulação do povo como principal 
barreira aos Loteamentos Fechados. Cabe ressaltar que as alterações foram sucintas e carentes de 
parâmetros e dados sobre sua aplicação, segundo Custodio (2017) “várias conclusões de ordem lógica 
podem ser extraídas dessa inovação jurídica”.  

Custódio (2017), conforme pesquisa teórica foi o primeiro, e até então o único a expor uma visão 
abordando as alterações da nova lei no cenário das Comunidades Fechadas. Indica a escassez de fontes 
teóricas e empíricas, motivado pela proximidade temporal das transformações, conclui que a figura do 
Loteamento de Acesso Controlado mitiga “os vícios de inconstitucionalidade do Loteamento Fechado, 
ainda assim atenta contra a Constituição da República”, e a figura Condomínio de Lotes, que embora 
constitucional, “apresenta problemas de ordem teleológica e de ordem conceitual”, carecendo ambas de 
reparos ao legislador. De acordo com o autor, o Loteamento de Acesso Controlado é diverso ao 
Loteamento Fechado, que julga inconstitucional por não ofender o princípio da legalidade, a liberdade 
de locomoção e mobilidade eficiente, e as funções sociais da cidade, no entanto, assim como o 
Loteamento Fechado, mantém a obrigatoriedade da associação de residentes sob pagamento de 
mensalidade, e infringe o princípio de igualdade e intimidade à vida privada, obrigando não residentes 

                                                      
39 As MP costumam perdurar por décadas. 
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ao constrangimento de se identificarem a terceiros. Em relação aos Condomínio de Lotes, o autor o 
define como um tipo de Condomínio Edilício, portanto, não abrangido pela Lei 6.766/1979; entretanto, 
é o resultado de um parcelamento do solo e relativo aos problemas de ordem teleológica; argumenta que 
sua proposição incentiva a burla aos encargos urbanísticos da Lei 6.766/1979, por não estarem 
enquadrados nesta lei. Encargos estes, positivos à municipalidade e ao fato de facilitar espécies danosas 
ao interesse público.  

É presumível que o legislativo optou por criar duas tipologias diferentes, Loteamento de Acesso 
Controlado e Condomínio de Lotes, ambas como” tapa buracos” de outras duas, Loteamentos Fechados 
e Condomínio Urbanístico. Entretanto, não resolveu o imbróglio ao adicionar mais peças ao tortuoso 
caminho das Comunidades Fechadas no Brasil. O contestável percurso vulgarmente chamado de burla 
a lei continua para o recém instaurado Loteamento de Acesso Controlado, enquanto que o Condomínio 
de Lotes continua como seus antecessores Condomínio Urbanístico e Condomínio Fechado, produtos 
sob um parcelamento do solo que na prática operam como Loteamento Fechado ou Loteamento de 
Acesso Controlado com um principal detalhe de possuírem um estatuto diferenciado; oferecem ônus à 
municipalidade em não incorporar áreas públicas sob um vasto perímetro descontinuado do tecido 
urbano. 

É compreensível que, mais de um ano após a promulgação da lei, poucos artigos e trabalhos foram 
realizados sobre esta importante matéria, que pode alterar todo o entendimento sobre a questão, 
decorrente da incerteza e o receio de autores em arriscarem descrever uma situação pouco amadurecida 
concebida em um momento conturbado. Custódio (2017) evidencia a inquieta conjuntura referente a 
ADI 5.771 de 30/08/2017, ajuizada pela Procuradoria Geral da União (PGR), relativa a “ação direta de 
inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra a Lei 13.465, de 11 de julho de 2017”, 
cinquenta dias após a promulgação da referida lei, pedindo suspensão de efeito total da lei. Todavia, não 
foram citadas especificamente as duas novas tipologias concebidas, cabendo indicar que a Lei 
13.465/2017, até o momento, consta vigente. 

 

3.6.7. OUTRAS PROPOSTAS DE FIGURAS SUBSTITUTAS AO LOTEAMENTO FECHADO 

Desde 2000, está em percurso na Câmara de Deputados, o Projeto de Lei (PL) 3057/2000, que 
originalmente visava alterar o parcelamento do solo urbano, objeto de acalorados embates entre 
apoiadores e opositores. Existem diversos artigos científicos decorrente das possíveis proposições, 
entretanto suas diversas alterações destituíram a relevância destas. Apresentada em 18/05/2000, a PL 
3057/2000 passou de acordo com a pesquisa40 por 121 ritos legislativos até 21/11/2017, data do último 
rito que manifestou a tramitação sob regime de prioridade da matéria, curiosamente após a promulgação 
da Lei 13.465/2017. Entre as propostas está a validade da modalidade de Condomínio Urbanístico, um 
híbrido entre o parcelamento do solo e o Condomínio Edilício, desvinculado da obrigação a 
incorporação imobiliária, equiparando o Condomínio Urbanístico ao loteamento e ao desmembramento 
no art. 4º da Lei 6.766/1979. 

Outra proposta é a projeto de Lei do Senado (PLS) 208/2015, ainda em tramitação no Senado, que 
também projeta a figura do Condomínio Urbanístico em outros termos. Percebida por Custódio (2017), 
como inspiração ao Condomínio de Lotes da Lei 13.465/2017, que não obstante, possui texto mais 
específico e coerente referente ao seu modelo de Condomínio Urbanístico comparado ao Condomínio 
de Lotes. Todavia, diferente do Condomínio Urbanístico da PL 3057/2000, não trata de uma nova 

                                                      
40 Fonte: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=19039 , em 05/05/2018 
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modalidade de parcelamento do solo, mas de uma nova tipologia de Condomínio Edilício, portanto de 
acordo com a Lei 4.591/1964. 

É de salientar que as duas propostas são objetivas na criação da modalidade Condomínio Urbanístico, 
no entanto, sob termos diferentes. Atualmente o Condomínio Urbanístico é utilizado por diversos 
municípios, porém de acordo com o estipulado em lei complementar municipal, sem fidelidade 
ideológica as propostas. Outro fato a salientar é a superação da Lei 13.465/2017 sobre as duas 
apresentadas, que seguindo os ritos legislativos tradicionais, ainda não obtiveram sucesso em sua 
promulgação. 

 

 

3.7. SÍNTESE 

O capítulo demonstrou através da reprodução do ambiente político-histórico, a evolução do 
planejamento urbano desde o início do século XX até o Golpe de 1964, caracterizado primeiro pela 
influência do modernismo europeu nas artes, cultura e pensamento, que em segundo, viabilizou o 
posterior salto decorrente sobre o planejamento urbano nacional, e em terceiro, condicionou o posterior 
programa nacional de desenvolvimentismo industrial e econômico. Após, transformações políticas 
relacionadas a influência externa do pós II Guerra Mundial, entre blocos capitalistas e comunistas, 
intensificadas com a Revolução Cubana de 1959 e conseguinte guinada de postura dos EUA para a 
América Latina, que viabilizou no Brasil o Golpe de 1964, e uma mudança de valores e mentalidade 
mais próximos aos ideais norte-americanos. Intrínseco aos fatos relacionados, a criação da nova capital, 
sob um planejamento urbano integralmente nacional, constatado pela pesquisa como o pecado original 
de Brasília, caracterizado pelo excesso de ambição por parte do poder público em resolver questões 
internamente, resultando no inapto planejamento futuro. 

Decorrente sobre o atual cenário de Comunidades Fechadas, urbanas e peri-urbanas das cidades 
brasileiras, a pesquisa propõe a lei 4.591/1964 de condomínios, como embrião de uma mudança de 
postura por parte do poder público e consecutivo imaginário popular, relacionado a normatização das 
figuras condominiais, no caso brasileiro rapidamente convertendo em segregatório-condominiais, mais 
próximas a qualidades corporativas e competitivas norte-americanas, antagônicas as idealizadas em 
contextos de influência socialista ou comunista; e a lei 6.766/1979 decorrente sobre o parcelamento do 
solo federal como promotora de uma divisão habitacional caracterizada em dois movimentos, (i) formal, 
relacionado a produção por parte do mercado imobiliário composto por grandes incorporadoras e 
construtoras, que desenvolvem tipologias segregatórias verticais e horizontais; e (ii) informal, 
relacionado a loteamentos irregulares auto edificados pelos próprios moradores. Condições que entre 
outras condicionantes, causaram um ciclo vicioso de dependência urbana em figuras segregatório-
condominiais, que buscam proteção relativo a sensação de insegurança pela homogeneização de grupos 
sociais, que por sua vez contribuem ainda mais para a manutenção da falta de segurança e 
desenvolvimento de Comunidades Fechadas. 

Foi constatado, o tortuoso e instável percurso legal para o licenciamento de Loteamentos Fechados, 
principalmente condicionado a postura que a lei 6.766/1979 adotou de forma a ignorar tal tipologia, 
resultando no que a pesquisa constatou como burla a lei, o procedimento não oficial que grande parte 
dos municípios adotam para legitimar tais empreendimentos na lei citada. 
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4 

O CONTEXTO PORTUGUÊS 
 

 

O presente capítulo apresenta de forma mais sucinta, o caso português do planeamento urbano, nos 
primeiro e segundo subcapítulos, desde o período pré legislações de loteamentos e propriedade 
horizontal, a evolução das regulações nos anos 1990, e posterior cenário pós RJUE.  

Nos últimos dois subcapítulos, são verificadas questões relacionadas as Comunidades Fechadas e 
Condomínios Fechados, principalmente relacionadas as motivações de seu desenvolvimento e as 
características morfológicas das tipologias constatadas. 

 

4.1. O PLANEAMENTO URBANO 

O exercício teórico do Urbanismo, oficialmente surge em Portugal com o desenvolvimento dos Planos 
Gerais de Melhoramentos em 1864 e a criação do Ministério das Obras Públicas em 1852, sob a 
influência dos trabalhos de Cerdá e Haussmann (Salgueiro, 1992). Curiosamente, a expansão urbana no 
período seguiu linhas gerais próximas aos dias atuais, conforme referido por Cruz (2003) realizado 
através da iniciativa privada, assumindo o poder público como instrumento regulador e de apreciação 
de edificações e loteamentos, para posteriormente no período de Duarte Pacheco, nos anos 1940, 
produzir de fato planos e políticas urbanísticas fidedignas. O atual sistema político português é dividido 
em Estado, regiões, distritos, concelhos (municípios) e freguesias, além das ilhas dos Açores e Madeira 
que funcionam como regiões autónomas, sendo que de fato a governança atua a nível nacional e regional 
nos 308 municípios. Relacionado ao uso do território, o governo nacional possui quatro funções 
principais, são elas: fornecer o conjunto regulamentar sobre o planeamento nacional, regional e local; 
traçar as políticas estratégicas de desenvolvimento territorial sustentável e coeso; atribuir fundos aos 
municípios e projetos específicos; e finalmente, fornecer assistência técnica ao planejamento  regional 
e municipal (Pinho, 2017). 

De acordo com Coelho (2016), a condição geral da construção do espaço público português pode ser 
assumida como de experimentação autônoma, em muitos casos de forma arbitrária, incoerente e ausente 
de critérios urbanísticos como regra a construção recente das cidades. O autor divide as experiências em 
dois grupos: (i) projetos de visão integrada e articulada a médio e longo prazo, como os recentes 
exemplos do concelho da Maia; e (ii) projetos que englobam pequenas e médias intervenções pontuais, 
que se limitam a zeladoria dos espaços, impingindo a qualidade das áreas públicas por parte de agendas 
particulares por meio dos loteamentos privados. Cruz (2003) aponta para o fato do planeamento urbano 
português não conseguir ultrapassar modelos mais tradicionais como funcionalistas e racionalistas, 
resumindo na maioria dos casos, a processos regulativos do solo. Por outro lado, a autora enfatiza que 
as áreas urbanas também manifestam padrões de pós-modernidade, como o uso de modos 
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contemporâneos de urbanidade vividas em grandes cidades globais, exposto por Santos (1999) como 
um caso de importação e imitação de produtos simbólicos recortados de seus contextos de produção 
social, que entretanto, o caso português é capaz de criar autenticidade e alguma novidade a discussão. 

Com certa nostalgia, Coelho (2016) argumenta que o período de maior qualidade e equilíbrio urbano 
remontam a primeira metade do século XX. Admite que a partir dos anos 1990, entre acertos e erros, as 
administrações locais procuraram atenuar décadas de retrocesso urbano, aliado a uma maior ordem 
regulatória, incentivos financeiros e programas da União Europeia. Cruz (2003) ressalta que a segunda 
metade do século XX foi marcada por intensas transformações com repercussões ainda nos dias atuais, 
tais como a significativa evolução na economia e tardia indústria pesada, urbanismo caracterizado no 
período pré 1974 como parque habitacional degradado, atrasada rede de infraestruturas, loteamentos 
clandestinos, aumento de arrendamentos conseguinte ao congelamento de rendas antigas em Lisboa e 
Porto (Ferreira, 1987). Até 1974 a participação do poder público na provisão de habitações foi de apenas 
cerca de 8%, o restante, de acordo com Cardoso (1996), como um quase monopólio pelo setor privado, 
seguido por uma retração motivada pela crise econômica internacional e a elevada especulação 
fundiária. A autora salienta três pontos cruciais relacionados com a habitação entre os anos 1950 e 1980: 
(i) a influência de teorias modernistas e do novo urbanismo, como a introdução dos grandes conjuntos 
habitacionais; (ii) a enfim legalização da operação urbanística do loteamento urbano pelo decreto-lei 
289/1973; e (iii) a introdução da propriedade horizontal em 1955, relacionado ao moderno negócio 
imobiliário. 

Nos anos 1960 e principalmente 1970, o mercado de arrendamento retraiu substancialmente, consoante 
ao destacado por Cruz (2003), quase completa supressão decorrente do ritmo crescente da habitação 
própria, motivado pelo aumento da inflação no período que favoreceu o acesso ao crédito para habitação 
própria e uma melhora na qualidade de vida popular. O aquecido mercado de habitações, a princípio sob 
encargo de promotores individuais, foi gradativamente substituído por um movimento de promotores 
privados e empresas de construção que cresceram em dimensão e controle do mercado. Um raciocínio 
sintetizado por Cardoso (1996 apud, Cruz, 2003) “Quanto maior um projecto menor o número de 
empresas que o podem liderar; sem grandes empresas não há possibilidade de realizar grandes 
projectos”, de modo a sinalizar uma alteração sobre a tipologia das habitações e paisagem urbana, de 
edificações unifamiliares de baixa densidade, para grandes conjuntos habitacionais multifamiliares, que 
necessitam de maior aporte financeiro e expertise técnica. De acordo com  dados demonstrados pelo 
INE no período 1971 a 1973, entre as categorias de estudo “empresas”, “particulares para ocupação 
própria”, “particulares para o mercado”, “Estado” e “cooperativas”, sucessivamente apresentavam 
valores percentuais na ordem de 9,2%, 45,9%, 35,2%, 9,2% e 0,5%; para entre 1988 e 1990, o segmento 
de empresas consolidar o protagonismo no mercado, apresentando valores percentuais respectivamente 
na ordem de 42,2%, 32,3%, 14,4%, 4,5% e 5,6%; e entre 1991 e 1993 respectivamente na ordem de 
45,1%, 27,5%, 17,8%, 2,6% e 6,5% (Cruz, 2003). Portanto, a autora evidencia o conseguinte 
desinteresse do Estado no setor, diminuindo sua participação de 9,2% entre 1971 e 1973 para 2,6% entre 
1991 e 1993; notavelmente um movimento global atribuindo à iniciativa privada tal função. Após os 
anos 1960, as principais áreas urbanas, principalmente Lisboa e Porto, apresentaram um rápido 
crescimento, acompanhado por consequências negativas, como falta de equipamentos e espaços 
públicos, construções de baixa qualidade focadas na economia de custos, desmatamento de grandes 
áreas associado a impermeabilização, aumento dos percursos pendulares e congestionamento (Cardoso, 
1996). 

Até então, o cenário de Condomínios Fechados pode ser caracterizado como inexistente, iniciado não 
por acaso, nos anos 1990, associado a profundas alterações de ordem econômica favoráveis ao setor 
imobiliário, como a grande baixa de taxas de juros em cerca de 15% em apenas dez anos, de modo a 
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atrair grandes grupos de capital estrangeiro com disposição a entrar no setor imobiliário, associado a 
facilidade de empréstimos (Cruz, 2003).  

 

 

4.2. LEGISLAÇÃO 

4.2.1. A EVOLUÇÃO DOS REGULAMENTOS URBANÍSTICOS EM PORTUGAL 

Até 1965, não existia disciplina jurídica urbanística relativa às operações de loteamento, que possibilitou 
um quadro descontrolado de loteamentos clandestinos com pouco ou nenhum critério urbanístico. Foi 
regulamentado originalmente pelo decreto-lei 46.673/1965, que segundo Oliveira (2010), não obteve o 
efeito enunciado, sendo implantado o decreto-lei 289/1973 com importantes alterações, como a 
atribuição de maiores poderes às Câmaras Municipais no licenciamento destas operações, cabendo a 
Direcção Geral de Urbanismo intervir em caso de inexistência de plano de urbanização do município. 
O decreto-lei 400/1984 substituiu o anterior, alterando profundamente o processo de licenciamento de 
operações de loteamento e obras de urbanização, que mais uma vez, foi substituído pelos decreto-lei n.° 
448/1991 e decreto-lei n.° 445/1991 referentes a divisão de regulamentos entre operações de loteamento, 
e obras de urbanização. A próxima grande alteração e última, foi a entrada do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), que reunificou os diplomas e continua como vigente. Para Oliveira 
(2010), a figura do loteamento sofreu uma linear evolução, no sentido de adequar-se consoante as 
necessidades, que desde a origem retirou a cada revisão a rigidez do termo. 

Existe uma ampla concordância por diversos autores (Cunha, 2016; Vasques, 2013; Pereira, 2002; Cruz, 
2003) de que o decreto-lei 555/1999, chamado de RJUE, foi a principal evolução no planeamento e 
direito urbanístico até então. Regulamento este, que unificou em um único diploma os regimes e 
procedimentos de controlo prévio das “operações urbanísticas de obras particulares” e “operações de 
loteamento e obras de urbanização”, estes anteriormente objetos de constantes  incoerências entre si 
(Cunha, 2016); além disto, absorveu e revogou outros regimes dispersos (Oliveira, 2012). Apesar de 
aguardado e trazendo grandes avanços, o regulamento obteve um início atribulado; pouco tempo após 
sua promulgação obteve efeito suspensivo, decorrente de incertezas apresentadas pela Associação 
Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), voltando apenas sob as alterações do decreto-lei 
177/2001, que devido seu caráter inovador e positivo atribuído na época, o legislador preferiu uma 
revisão ao invés da revogação do diploma (Pereira, 2002). 

Apesar do caráter moderno do regulamento, foram necessárias diversas alterações posteriores no 
diploma, algumas de grande repercussão, principalmente em consequência de dois fatores: (i) a rápida 
mudança nas necessidades de planeamento urbano em Portugal, congruentes com os avanços na 
economia, qualidade de vida e movimentos populacionais; (ii) decorrente da maturação do diploma, que 
avançado para a época, necessitou de adaptações pelas dificuldades não planejadas no cotidiano das 
autarquias. Cabe ressaltar, as quatro principais alterações ao diploma, a primeira referente ao decreto-
lei 177/2001 já abordado, e as restantes tratadas a seguir. 

Originalmente o RJUE teve o intuito de simplificar os procedimentos administrativos de licenciamento, 
através do controle prévio das operações de urbanismo, anteriormente condicuonadas exclusivamente 
ao prévio licenciamento municipal. O RJUE somou mais duas modalidades, a simplificada (i) 
autorização municipal e a (ii) comunicação prévia, com efeitos quase imediatos (Vasques, 2013). (i) A 
autorização é uma forma simplificada de controle prévio de operações urbanísticas com escassa ou 
nenhuma relevância urbanística, mediante ao pagamento de taxa ao início da obra (Nóbrega, 2007), 
enquanto que a (ii) comunicação prévia até a última alteração, destacada em 2014, permaneceu em certo 
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ponto como figura non grata pelos promotores urbanísticos (Cunha, 2016). São procedimentos que 
agilizam e minimizam falhas e desvios ao planejamento da construção civil, baseados no aumento das 
responsabilidades dos particulares e redução da intensidade do controle administrativo, ou seja, é o 
particular o maior interessado no bom seguimento dos processos, portanto é designado a ele a principal 
responsabilidade em assegurar o cumprimento das obrigações impostas, mediante a fiscalização 
interrupção da obra ou multa. 

A segunda grande alteração ao RJUE foi a Lei 60/2007, que buscou consertar os avanços pretendidos 
de simplificação administrativa do regulamento não logrados na prática (Cunha, 2016). Para Oliveira 
(2012), um novo limite ao controle prévio, embasado na isenção de controle ou comunicação prévia às 
pequenas obras de relevância urbanística, às obras de conservação e alteração de edificações desde que 
superficiais, a simples comunicação prévia para casos onde existissem instrumentos disciplinadores 
satisfatórios, e o uso da tecnologia da informação para a comunicação de entrada e resposta dos 
processos.  

A terceira grande alteração foi o decreto-lei 26/2010, que continuou o movimento de simplificação 
administrativa fortalecendo as modificações inseridas pela Lei 60/2007, expandindo o campo das 
operações urbanísticas sujeitas e isentas a comunicação prévia e controle prévio sucessivamente 
(Correia, 2010), que para Cunha (2016), a partir daí, a comunicação prévia assumiu uma posição de 
destaque no RJUE.  

A quarta e última alteração substancial ao RJUE pode ser considerada, segundo Cunha (2016) como 
inesperada. O decreto-lei 136/2014 incluiu novidades de controle prévio às operações urbanísticas, 
entendidas por Oliveira (2014), como uma volta ao âmbito do controle prévio das operações urbanísticas 
e a responsabilidade ímpar do controle preventivo relativo a edifícios ou frações autônomas; que de 
acordo com a pesquisa são as operações que geram maior impacto.  

É certo que o percurso trilhado pelo RJUE ainda não encerrou, passível ainda as alterações que a 
experiência empírica invocar, que pode ser entendido como o aprimoramento da lei via tentativa e erro. 
Para Cunha (2016), a evolução constatada nos procedimentos e responsabilidades das administrações 
públicas referente ao RJUE, e o planejamento e desenvolvimento urbano em Portugal, refletem uma 
tendência de privatização das responsabilidades do poder público contraposto o suplemento da 
responsabilidade pelos privados, que pode ser parcialmente associados a tendência apresentada nos 
capítulos 2 e 3 de privatização de bens e serviços, nos moldes da Privatopia de McKenzie (1994). Com 
a aproximação de um limite relacionado as políticas de Welfare State e o modelo tradicional de 
governança burocráticas, os estados da União Europeia experimentaram outras formas de governança, 
como as técnicas de Nova Gestão Pública41, relacionado a profissionalização baseada nas experiências 
do setor privado das estruturas governamentais de gestão e otimização de recursos (Cunha, 2016). 

 

4.2.2. O CENÁRIO PÓS REGIME JURÍDICO DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO (RJUE) 

Coelho (2016) destaca que os anos 1990 são reconhecidos como de maior rigor e controle na gestão 
urbanística, como a implementação dos Planos Diretores Municipais (PDM) e conseguintes Planos de 
Urbanização (PU) e Plano de Pormenor (PP), que no entanto, cabe ressaltar a preferência da adoção 
PDM com teor mais genéricos, de modo a conceder aos PU e PP maior detalhismo, que para Sá (2002), 
tanto PU e PP são apenas indicados “(...)se existir ou se permitir criar capacidade de investimento no 
local a curto prazo. Caso contrário arrisca-se a tornar-se num instrumento de congelação da área por ele 
abrangida”. Isto pode ser entendido como um movimento de bom senso por parte do legislador e das 

                                                      
41 A autora utilizou o termo “New Public Management”. 
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autarquias, em evitar gastos dispendiosos e reter precocemente grandes áreas em cenários urbanos pouco 
atrativos, inclinados a uma maior volatilidade do uso do solo. De fato, apenas os PDM são obrigatórios 
aos municípios, portanto PU e PP não são comuns em cidades médias e pequenas. Por esta razão, o 
PDM acaba por assumir funções que extrapolam sua finalidade (Pinho, 2017). Os PU são caracterizados 
como planos gráficos que delimitam áreas específicas com potencial de desenvolvimento, desde cidades 
inteiras a trechos de freguesias, usualmente em escalas entre 1:10.000 e 1:5.000; enquanto que os PP 
são caracterizados como planos gráficos de qualificação pontual de pequenas porções do território, 
destinadas a um desenvolvimento diferenciado que porventura pode sobrepor-se aos regulamentos 
superiores, geralmente nas escalas entre 1:5.000 e 1:2.000; são de grande detalhismo se comparados aos 
PDM desenvolvidos na escala de 1:25.000 (Pinho, 2017). 

Segundo Raposo (2003; 2006), apesar de uma maior incidência de Condomínios Fechados nos 
municípios de Lisboa e Porto, existe uma preferência por parte das empresas incorporadoras de 
empreendimentos fechados em municípios suburbanos, motivados principalmente pelo ambiente 
institucional e econômico mais favorável. Para a autora, estes municípios geralmente percebem tais 
empreendimentos como bens de prestígio que agregam maior valor às áreas do município, além de gerar 
receita condicionada ao licenciamento e futuros impostos cobrados sobre as unidades. Este cenário 
descrito foi possibilitado pelas novas legislações urbanísticas implementadas nos anos 1990, como a 
instituição da propriedade horizontal e as operações de subdivisão e construção (Cruz, 2003; Raposo, 
2003, 2006), que possibilitaram aos promotores maiores vantagens como, por exemplo, conjuntos de 
edifícios contíguos se comparados a loteamentos urbanos (Cruz, 2003). Para Coelho (2016), houve 
profunda alteração na conduta dos poderes centrais e locais na construção das cidades nas últimas três 
décadas, uma progressiva demissão do Estado “enquanto promotor, regulador e licenciador”, que 
portanto, demonstra uma prevalência de interesses privados sobre o público, balizado pelo 
aproveitamento do território visando o maior rendimento possível, conferindo ao espaço público e ao 
conjunto urbano um caráter secundário. 

 

4.2.2.1. Pontos a considerar sobre o Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE) 

Segundo o sumário do decreto-lei 555/1999, o RJUE, desde sua origem, requereu um efeito unificador 
entre os regimes de urbanização e edificação, colocada a dual situação anterior como “nem sempre 
coerentes entre si” e “excessivamente complexo”, acarretando tempos de espera para a obtenção de 
licenças que ultrapassam os limites razoáveis e portanto, o legislador esforça em atualizar o tempo entre 
as esferas ágeis da vida real e o poder público citadino. O regulamento traça em linhas gerais as figuras, 
critérios, procedimentos e posturas relativas ao regulamento urbano. Podem ser citadas como inovações, 
as medidas chamadas de controlo prévio como, (i) licença, (ii) comunicação prévia e (iii) autorização 
de utilização; que através do aumento da responsabilidade dos particulares é decrescido a intensidade 
do controle administrativo perante a operações urbanísticas, como por exemplo, a possibilidade de 
conceder licença parcial para construção da estrutura de um edifício anterior a aprovação do projeto 
final, e o princípio constante no art. 21º, relativo a discussão pública decorrente ao licenciamento de 
operações de loteamento com significativa relevância urbanística, em áreas não abrangidas por PP, ou 
que exceda área superior a quatro hectares, mais de cem fogos ou 10% da população do aglomerado 
urbano, características morfológicas similares aos Loteamentos Fechados brasileiros.  

De acordo com as alíneas a), nº 2 e b), nº4 do art. 4º, respectivamente, as operações de loteamento estão 
sujeitas a licença administrativas, enquanto que as obras de urbanização abrangidas por operações de 
loteamento estão sujeitas a comunicação prévia, sendo que a última pode ser requerida pelo regime de 
licenciamento; enquanto que de acordo com a alínea c), nº 1 do art. 6º, as obras de escassa relevância 
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urbanística estão isentas de controlo prévio. Os loteamentos devem prover áreas de cedências gratuitas 
ao município, conforme descritas nos art. 43º e 44º relativas a “implantação de espaços verdes e de 
utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos”, com valores fixados nos PDM e assinaladas 
no ato do pedido de licenciamento ou comunicação prévia. O RJUE em seu art. 46º, abre a possibilidade 
para a gestão de infraestruturas de espaços verdes e de utilização coletivas, a grupos de moradores das 
zonas loteadas e urbanizadas através de concessão do domínio municipal, entretanto é importante não 
consta a privação ou segregação dos espaços, apenas a limpeza, conservação, manutenção e vigilância 
das áreas. 

Uma importante alteração efetuada pelo RJUE foram os nº5 do art. 57 e nº5 do art. 44, este último 
incluído em 2007, que igualaram as operações urbanísticas de impacto relevante as operações de 
loteamento, ou seja, as figuras de Condomínio Fechado e loteamentos foram finalmente equiparadas 
pelo legislador, encerrando a brecha deixada no regulamento, utilizada por promotores que desviavam 
das cedências, taxas e procedimentos dos loteamentos pelo uso da figura da propriedade horizontal, 
melhor descrito no subcapítulo 4.2.2.3. 

 

4.2.2.2. Loteamento subsequente a edificação 

O RJUE veio a estabelecer um conceito particular de loteamento em Portugal, se comparado com a 
experiência brasileira de lotear. Condicionado pelo inciso i) do art. 2º, impõe o loteamento a “imediata 
ou subsequentemente edificação urbana”, negando ou dificultando o entendimento do lote como bem 
de consumo, objeto de investimento ou mais-valia, de modo a delimitar seu compromisso com a 
sustentável articulação urbana e dever cívico, mesmo que bem material inumano, mas elemento básico 
do universo urbano (Oliveira, 2010). Esta condição, é suficiente para na prática, alterar toda uma 
conjuntura econômica e morfológica das cidades, que pode ser um dos elementos chave da oposta 
situação fundiária urbana entre Portugal e Brasil. Oliveira (2010) desenvolve a situação, salientando que 
o loteamento urbano deve ser distinguido de operações de divisão ou transformação fundiária que não 
resultem em operações urbanísticas, portanto quando o objeto direto não é a divisão fundiária mas o ato 
do negócio jurídico, é de difícil compreensão qual a finalidade do promotor. Ainda, segundo a autora, 
partir do entendimento de que loteamento urbano é o mero resultado de divisão fundiária que admite 
edificação, tem como corolário incentivar o uso de lotes como negócios jurídicos e não a transformação 
fundiária vinculada às verdadeiras operações de loteamento, realidade distante e impensável no contexto 
brasileiro. 

 

4.2.2.3. Condomínios vs. Loteamentos 

Cruz (2003) enfatiza o cenário temporal relativo a seu estudo, decorrente da desproporcionalidade entre 
as condicionantes legais relativas a loteamentos urbanos e Condomínios Fechados. Este último, 
entendido como realizado por obras particulares, diferente do primeiro caso mais suscetível a 
penalizações, fato que no período alavancou a preferência de promotores de empreendimentos urbanos 
por Condomínios Fechados, face a diferença de pesos dada pelo legislador entre as figuras. Em linhas 
gerais, os Condomínios Fechados eram mais interessantes do ponto de vista comercial por dois motivos: 
(i) econômico e (ii) simplificação administrativa. (i) Pelo fato de não requererem áreas de cedências aos 
municípios, como espaços verdes, áreas de utilização coletiva, equipamentos e infraestruturas, além de 
possuírem menor valor e número de taxas municipais; (ii) pelo fato do simplificado licenciamento 
referente a apenas o lote objeto da fração. A pesquisa bibliográfica apontou para uma conclusão de que 
estes fatores são responsáveis por uma mudança de difícil visualização na paisagem urbana das cidades, 
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é comum edificações, hoje consolidadas originadas neste período, serem confundidas como edificações 
oriundas de loteamentos, quando de fato são licenciadas como condomínios sob fração ideal aos seus 
proprietários. Foi uma mudança administrativa, que morfologicamente pouco mudou a paisagem 
urbana, uma vez que as edificações continuaram morfologicamente as mesmas, entretanto, foi percebido 
um cenário mais árido e impermeabilizado próximo a estes desenvolvimentos, decorrente do agravante 
de não possuírem as áreas públicas de lazer e permeáveis relativas às cedências municipais. 

Este quadro foi igualado, segundo Cruz (2003), pela entrada do nº 5  do art. 57º no RJUE, que retirou o 
privilégio de uma figura urbanística sobre outra, constatado pela pesquisa como reforçado 
posteriormente com a inclusão do nº 5 do art. 44º pela lei nº 60/2007. No primeiro caso, há a imposição 
de contrapartidas ao município para obras de edificação com “impactes semelhantes a uma operação de 
loteamento”; e no segundo caso, onde a operação urbanística seja considerada de relevante impacto, fica 
também condicionado as cedências previstas para operações de loteamento. O efeito decorrente das 
alterações citadas foi um distanciamento por parte das moradias sob estatuto condominial de promotores 
e compradores de tal figura, que oferecem os mesmos recursos que loteamentos urbanos mediantes a 
posterior edificação, com o inconveniente da posse da propriedade sob fração, e portanto, parte de um 
todo condominial atrelado a vizinhos terceiros.  

 

 

4.3. A FIGURA DO CONDOMÍNIO FECHADO 

Os Condomínios Fechados são figuras urbanísticas recorrentes em países do Sul Global (Caldeira, 2000; 
Storper e Scott, 2016) e muitas cidades dos EUA (Blakely e Snyder, 1997a), no entanto são um subgrupo 
dentro do grupo das Comunidades Fechadas (Low, 2003), bem como os Loteamentos Fechados 
brasileiros. Todas estas tipologias de Comunidades Fechadas apresentam em comum atributos 
segregatórios que influenciam o ambiente urbano de maneira diferente, além de possuir características 
morfológicas díspares entre si e de fácil percepção, no entanto, foi constatada uma recorrência por parte 
de alguns trabalhos em generalizar tipologias segregatórias como apenas Condomínios Fechados. 

Segundo Martins (2008, 2011 e 2013), não existe em Portugal um enquadramento legal e preciso sobre 
os Condomínios Fechados. Ainda, segundo o autor, a problematização desta figura foi percebida em 
Lisboa como uma situação de facto e não de direito; foram encontrados Condomínios Fechados que 
proíbem a circulação nos espaços de domínio público, adotando assim, uma estratégia de tornar a entrada 
de estranhos menos favorável, proporcionando distúrbios legítimos referente a sustentabilidade das 
cidades da forma como a conhecemos e a experienciamos. 

Martins (2008) desenvolve um questionário informal em Alcântara, que demonstra o desconhecimento 
popular sobre a definição da figura dos Condomínios Fechados, muitas vezes usado sem o devido 
conhecimento pelo público. No entanto, ao longo de seu estudo, expõe de forma demasiada elástica o 
conceito de Condomínio Fechado, denotando confusão entre figuras urbanísticas, por mais que o estudo 
avance sob um enfoque sociológico e menos urbanístico. O autor apresenta os Condomínios Fechados 
com características das Comunidades Fechadas clássicas de Blakely e Snyder (1997a), ou seja, figuras 
mais próximas aos Loteamentos Fechados que segregam as pessoas ao uso de áreas públicas, diferente 
dos Condomínios Fechados, que possuem área total muito inferior e áreas privadas sob direito de fração 
ideal dos imóveis.  

Foi constatada a influência de agentes do mercado brasileiro especializados em Comunidades Fechadas, 
no desenvolvimento de tais tipologias em Portugal nos anos 1990 (Martins, 2008 e 2013; Raposo, 2006 
e 2008), que em terras portuguesas, assumiram características próprias de acordo com o padrão de 
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consumo e cultural existentes; por conseguinte comparar tais cenários (Martins, 2008 e 2011; Lopes 
2013), mesmo que embrionariamente conectados, pode passar uma sensação inadequada e por vezes 
exagerada. Lopes (2013) compara a referência de Condomínios Fechados de diversos críticos, entre eles 
a cidade de muros descrita por Caldeira (2000), a um cenário pontual descrito no Porto, o “Living 
Boavista”, um desenvolvimento de casas inserido em arruamento privativo, que mesmo não 
caracterizado como enclave fortificado, para o autor tal contexto não “eram exclusivas das megalópoles 
segregacionistas da América Latina”. Entretanto, apesar da cognoscível repulsa e desprezo por tais 
modelos que destoam do padrão urbano das cidades portuguesas, foi constatado certo exagero e esforço 
na comparação. Portanto, é possível constatar o diferente entendimento de Comunidades Fechadas em 
Portugal se comparado ao Brasil,  mais associado a figuras dos Condomínios do que ao parcelamento 
do solo, umas vez que Loteamentos Fechados não são permitidos, apesar de existirem figuras similares, 
como os identificados por Raposo (2006 e 2008) “Master-Planned Community”42 (MPC) em Cascais; 
e relativos em algum grau a influência. 

 

 

4.4. FUNDAMENTOS PARA PROPENSÃO DAS COMUNIDADES FECHADAS EM PORTUGAL 

De acordo com Raposo (2003 e 2012), o surgimento dos primeiros Condomínios Fechados ocorreu em 
meados dos anos 1980 e aumento nos 1990. Até então, eram uma novidade absoluta em Portugal, 
concluindo que claramente foi uma importação oriunda de outros países. Contudo, é possível que haja 
relação com a entrada do país na União Europeia no mesmo período, com a importação deste conceito 
por diferentes grupos de mercado, também relacionando a complexas condicionantes e maturação do 
período pós abril de 1974. Apenas em 1994 o condomínio adquire um melhor enquadramento legal, sob 
o termo propriedade horizontal, refletindo o Condomínio Fechado como uma figura que apesar de não 
citada no decreto-lei 267/1994, é precariamente associada a legislação. As primeiras Comunidades 
Fechadas, segundo Cruz (2003), tem origem em empreendimentos turísticos no Algarve e na Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), muito próximos das Comunidades Fechadas clássicas descritas por 
Blakely e Snyder (1997a).  

 

4.4.1. PORQUE FAMÍLIAS OPTAM POR VIVEREM EM CONDOMÍNIOS FECHADOS? 

Sobre o cenário propício ao desenvolvimento dos Condomínios Fechados, Raposo (2003) propõe que 
sua ocorrência está relacionada a ambientes de mudança social, cultural, espacial e crise econômica; o 
que tende a ocasionar tensões entre grupos e classes, que no caso das classes médias e médias-altas, 
buscam um ambiente controlado e segregatório como solução à insegurança. Cruz (2003), por sua vez, 
argumenta que os Condomínios Fechados em Portugal são possíveis porque são uma solução aparente 
para problemas relativos a degradação de qualidade do espaço urbano enquanto habitável, uma vez que 
o setor privado tende a superar o poder público na resposta imediata aos problemas apresentados. Mesmo 
que exclusivas a um estrato economicamente superior da sociedade, que segundo alguns autores 
contribui para a produção da anticidade, Raposo (2008) argumenta que, entre outros aspectos, tais 
formações urbanísticas estão associadas a globalização, novas estruturas e relações entre grupos sociais, 
e uma crescente preocupação com a insegurança, que resultaram em mudanças nos estilos de vida e 
culturas da sociedade, como a mercantilização e racionalização da vida social, um panorama cada vez 
mais fragmentado dos centros urbanos. Raciocínio este, que Graça (2007) elabora da seguinte maneira:  

                                                      
42 Entretanto foi constatado nos dois estudos anteriores da autora (2003 e 2006), o entendimento genérico de 
tais empreendimentos como Condomínios Fechados. 
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Aliás, num mundo dominado pela influência do pós-fordismo e da globalização, 
presenciamos como a sociedade de consumo remistura habilmente todos estes 
conceitos, isto é, como o acto de comprar, a experiência do lazer ou a 
manifestação e produção culturais se sobrepõem e se diluem na vida quotidiana 
(Graça, 2007, p. 215). 

Sobre os motivos que levam famílias a optarem por Condomínios Fechados, é mais adequado partir de 
uma hipótese larga decorrente sobre uma conjuntura de fatores circunstanciais ante a uma grande 
motivação singular, que segundo Martins (2008), uma destas está relacionada a falta de qualidade urbana 
e descrédito na gestão e manutenção pública por parte de seus moradores. Uma justificativa aceitável 
para a vida privatizada, entretanto, este não é o panorama completo, existem outros elementos capitais 
ocultos que dificilmente serão admitidos por seus moradores, como questões relacionadas a novos 
valores pós mercados globalizados, como consumo associado a novas modas importadas, excessivo 
marketing e ostentação como símbolo de sucesso. O perfil de moradores de Condomínios Fechados em 
Portugal, são tipicamente de classe média e média-alta, situando a classe alta como desinteressada deste 
tipo de habitação (Raposo, 2003), que pode ser relacioando ao fato deste estrato da sociedade, ser mais 
acostumada e preparada ao sucesso econômico, que tende a minimizar excessos e modismos, enquanto 
que as classes médias são grupos emergentes, que conforme destacado por Raposo (2006), tendem a 
sofrer maior influência “como grupos sociais de origem bastante recente”, referente a imagem vendida 
pelos anúncios de empreendimentos que privilegiam uma imagem embalada como moderna e racional. 

Como destacado no capítulo anterior, os Condomínios são figuras que proliferam sob condições de 
distanciamento econômico-social, e insatisfação da população para com os serviços ofertados pelo poder 
público, como a segurança. Portugal desde a virada do milênio passa por uma perceptível melhora na 
condição de vida e oferta de infraestruturas, possibilitadas principalmente pelos programas econômicos 
e urbanísticos da União Europeia; ainda contou com a ruptura das políticas de atraso e estagnação que 
permaneceram por décadas (Raposo, 2003; Cruz, 2003). Portanto, a insatisfação popular perante os 
atuais melhores serviços públicos prestados pelas autarquias, é um fator que sozinho não explica a 
procura por Condomínio Fechado pós anos 1990. A questão Condominial em Portugal apesar de estar 
presente desde o decreto-lei n.º 40.333/1955, portanto anterior ao Brasil que instituiu a modalidade em 
1964, se comparados, parece ainda estar numa fase embrionária, que pode ser relacionada com os boa 
qualidade da segurança urbana encontrada43, que segundo Lopes (2013), as justificativas decorrentes a 
uma possível falta de segurança, não são por si só justificáveis. Martins (2008) demonstra que para os 
entrevistados por seu estudo em Lisboa, esse não foi o caso, relacionando a confiança do público com a 
segurança e baixos problemas sociais em Portugal. As características de segurança privilegiada que os 
Condomínios Fechados proporcionam foram constatadas mais como um objeto de prestígio do que de 
fato uma necessidade, um conforto luxuoso e simbólico de sucesso pessoal para quem tem 
disponibilidade financeira a arcar com tal aparato, como elucidado por Lopes (2013) sobre as baixas 
taxas de criminalidade portuguesas, entre as mais baixas da Europa, e quando afetadas são as classes 
com menor poder aquisitivo as diretamente acometidas pela criminalidade. 

Isto posto, resta o aumento do distanciamento econômico-social, condição global nos mundos de 
economia neoliberais (Soto, 2000), que entre diversos fatores estão ligadas ao consumo, afirmação social 
e euforia econômica. Lopes (2013) compara a casa proletária, mais comum nos anos anteriores aos anos 
1990, com a casa burguesa em constante ascensão; se para o primeiro o lar é símbolo do duro trabalho, 
recuperação da fadiga diária, convívio familiar e sociabilidade local; para o segundo, ganha contornos 
mais elitistas como “fuga e enclausuramento contra mundi, ora de ostentação e competição simbólica, 
                                                      
43 Segundo o Instituto para a Economia e Paz (IEP), que publicou o Índice de Paz Global de 2018, Portugal é o 
quarto país do mundo mais seguro (http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/) 
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ora ainda de acesso privilegiado a serviços de luxo”. Houve uma inversão de valores relacionados a 
habitação por meio de Condomínios Fechados, vendidos como produtos que entregam um novo modo 
de habitar e estilo de vida (Cruz, 2003). 

Os Condomínios Fechados, diferente das moradias tradicionais, são compreendidos como investimento 
imobiliário por seus compradores. Estes produtos, assim como outros bens de consumo, estão sujeitos a 
uma forte estetização que agrega maior valor ao produto final (Raposo, 2003), além de emoções de 
ordem de superioridade e competição na escalada social. De acordo com os resultados obtidos por 
Martins (2008), é possível entender que os moradores de Condomínios Fechados em Lisboa não sabem 
ao certo os motivos que os levaram a optarem por esta figura, muitas vezes desvalorizada pelos próprios, 
e geralmente colocada como uma decisão não programada ao longo da vida, mas uma boa oportunidade 
de negócio momentânea. Cruz (2003) argumenta que os Condomínios Fechados são uma tendência 
global importada, ou seja, um modismo associado aos respectivos promotores que seguem a moda, e 
compradores que “compram porque está na moda”. Parte da atração das pessoas às cidades, está na 
valorização do anonimato urbano, que proporciona certa liberdade e proteção social (Graça, 2007), 
entretanto, é possível especular o desejo antagônico de parte do público dos Condomínios Fechados, em 
destacar-se.  

Os Condomínios Fechados procuram atender os interesses de seus consumidores, que buscam símbolos 
de prestígio além do tradicional planejamento arquitetônico e paisagístico, mais comum e encontrado 
em outros tipos de habitação. Enfatizadas as qualidades na fase de promoção e comercialização com 
belas imagens, estes desenvolvimentos reconstroem simbolicamente a realidade como um habitat 
exclusivo, símbolo de notoriedade e sucesso pessoal (Raposo, 2003). Segundo Raposo (2006) é um 
processo de mercantilização capitalista presente em todos os setores da vida comercial moderna, este 
novo perfil de consumidores portugueses, está associado à rápida passagem de uma sociedade 
tradicional e semiperiférica, para a modernidade global, pós-fordismo e pós-modernidade. Foram 
evoluções de estrutura social e cultural rápidas e profundas e, como por exemplo, segmentos das classes 
médias e médias altas que experimentaram um crescimento proporcional maior que outras classes no 
período, como gerentes e executivos corporativos, e profissionais científicos e intelectuais, que no final 
da década de 1990 representavam 10% da população (Peixoto, 1999). Se por um lado a crescente 
qualificação acadêmica viabilizou a mobilidade social e a reestruturação de estruturas produtivas, sociais 
e espaciais no país (Estanque e Mendes, 1997), por outro lado foram responsáveis pelo aumento da 
exclusão social, pobreza e polarização social (Capucha,  1998; Gaspar et al. 1998), relacionado ao 
subcapítulo 2.2.3. sobre a influência de economias neoliberais na urbanidade. Ao mesmo tempo que 
estes novos consumidores, buscam moradias como produtos imobiliários símbolos de prestígio, também 
estão diantes de uma vida profissional estressante, e pessoal distante de afazeres caseiros, de forma a 
criar uma nova demanda por serviços, terceirizados ou privatizados, que para Raposo (2006) representa 
“(um pacote inteiro) de outras coisas”. Entretanto, cabe destacar um movimento de digressão de tais 
figuras na sociedade, relacionado a assimilação da sociedade sobre a relevância de tais tipologias quanto 
a percepção da insegurança e a qualidade de serviços públicos prestados, ante ao pagamento duplicado 
de destes serviços. 

 

4.4.2. O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO 

Grande parte da crítica aos Condomínios Fechados, assim como no Brasil, coloca o Mercado Imobiliário 
como o grande causador deste cenário, conforme Raposo (2003), que indica estes modelos habitacionais 
impulsionados pela oferta do mercado imobiliário, mesmo “que o contexto social, econômico, 
institucional, espacial, político e cultural mais amplo produza uma estrutura propícia ao sucesso desse 
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produto”. Isto é, para a autora, mesmo que um enorme e complexo contexto o viabilize, ainda sim o 
mercado é o principal responsável. Raposo (2006 e 2008) ainda relaciona um Estado fraco a 
incapacidade em fornecer bens públicos de qualidade, citando a afirmação de Peixoto, “Mercado forte, 
Estado fraco” (2002 apud Raposo, 2003), relativa a atuação do setor imobiliário sobre o controle do 
espaço e consequentemente a sociedade; entretanto o trabalho discorda da autora de acordo com o 
constatado pela pesquisa, referente a preponderância da demanda sobre a oferta, neste caso produtos 
imobiliários segregativos que são abastecidos pelo mercado, e não criados por este, resultantes da 
demanda gerada pelo distanciamento socioeconômico de uma nova classe emergente. 

A segunda década do segundo milênio tem mostrado uma retração e desinteresse por este tipo de 
habitação por parte das classes médias e médias-altas, que não percebem mais as mesmas vantagens de 
anos anteriores, como o pagamento duplicado de serviços públicos, e o envelhecimento dos 
empreendimentos existentes, que tornam mais custosos com o passar dos anos. Entretanto, não quer 
dizer que o mercado de Condomínio Fechado e de Comunidade Fechada derrocou. O desenvolvimento 
destas figuras continuou sob uma perspectiva mais estratégica, realocada em um nível mais sustentável, 
voltado as exceções de muito ricos e ao crescente mercado de estrangeiros atraídos a Portugal, 
justamente pela agradável situação urbanística e momentânea economia favorável; portanto distante do 
temor inicial de críticos que projetavam as áreas metropolitanas repletas de empreendimentos fechados 
após o surgimento dos primeiros casos.  

Monteiro (2014), referente a incorporação de um condomínio no centro de Viseu, traz um contraponto, 
muitas vezes esquecido pela teoria arraigada no senso de justiça social-urbanístico, relativo a 
revitalização economicamente sustentável de núcleos urbanos envelhecidos, e que estes são apenas 
viáveis, se parcialmente condicionados a uma parcela do público com maior poder de compra disposta 
a remunerar grandes investimentos. Entretanto, a autora argumenta que a nova demanda condominial 
das classes mais elevadas, seriam referentes ao ambiente familiar que estas habitações podem projetar, 
referindo um valorizado regresso às origens aldeãs; argumento que parece ingênuo. Cruz (2003), por 
outro lado, coloca os Condomínios Fechados como objeto de distinção social associado ao consumo de 
uma moda, e de acordo com a pesquisa bibliográfica, distantes de um perfil comunitário e familiar, 
denotando a justificativa dada por Monteiro (2014), como simples argumento parcial advogado 
preferencialmente pelas forças de mercado. 

Os Condomínios Fechados na realidade urbana portuguesa, configuram uma grande polaridade 
ostensiva, são elementos contrastantes na paisagem e há perceptível interrupção na malha urbana, 
colocado por Bauman como “um eremitério, materialmente situado na cidade, mas social e 
espiritualmente fora dela” (2006 apud Martins, 2013); inverso do caso brasileiro, onde estas figuras são 
hábito e não exceção. Conforme mencionado, este modelo de operação urbanística, sofreu grande 
influência do mercado brasileiro, decorrente das empresas e profissionais brasileiros especializados na 
área, que perceberam no país um campo promissor e pouco explorado. Raposo (2003, 2006 e 2008) 
referente a seu caso de estudo na AML, exemplifica que dezesseis dos noventa e sete empreendimentos 
levantados eram vinculados a uma empresa gerenciada por profissionais brasileiros, além de outros 
casos, como o principal executivo do setor imobiliário em Portugal ser brasileiro e vinculado a 
Alphaville, empresa brasileira que inaugurou o padrão condominial brasileiro nos anos 1970; e outras 
três empresas brasileiras que também construíram em Portugal, somado ao todo vinte e três 
empreendimentos na AML dos 97 estudados. Cruz (2003) relaciona o mesmo descompromisso das 
Comunidades Fechadas brasileiras com a ideia de comunidade, também em Portugal; que pode ser 
relacionado a abordagem comercial e publicitária praticada pelo padrão brasileiro. 

Cruz (2003) apresenta dados relativos à evolução de processos de Condomínios Fechados na Grande 
Porto, e a partir de uma interpretação destes, é possível constatar uma intrigante condição característica 
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do mercado. Entre os anos de 1989 e 2001 respectivamente foram aprovados sete (1989), um (1990), 
um (1991), seis (1992), quatro (1993), um (1994), quatro (1995), sete (1996), dez (1997), sete (1998), 
onze (1999), três (2000) e três (2001) processos de Condomínios Fechados. Cabe relembrar que 1994 
foi o ano de promulgação da Lei que regulamentou a propriedade horizontal, e 1999 o ano do RJUE. 
Portanto, com a entrada da propriedade horizontal em 1994, foi perceptível a retração do mercado 
ocasionado por uma possível desconfiança dada ao novo regulamento, que no ano seguinte retoma a 
recuperação, até seu auge em 1999, ano de entrada do RJUE, caindo consideravelmente até o fim do 
levantamento. Esta interpretação está condicionada a uma grande característica do mercado no setor 
imobiliário, de prover maximização de lucros sob minimização de riscos, os dois novos regulamentos 
provavelmente surtiram desconfiança, uma vez que empreendimentos imobiliários além da grande soma 
de recursos, requerem um grande período para o retorno dos investimentos. 

 

4.4.3. CARACTERÍSTICAS DAS COMUNIDADES FECHADAS EM PORTUGAL 

Raposo efetuou um estudo na AML entre os anos 1985 a 1999 (2003; 2006), e 2000 a 2004 (2008), 
decorrente do desenvolvimento do que ela chamou inicialmente de Gated Housing Estates. Foram ao 
todo 97 empreendimentos pesquisados no primeiro período e 101 no segundo período, totalizando 198 
Condomínios Fechados organizados em três categorias, de acordo com as características percebidas pela 
autora. (i) Relativa sucessivamente a 72 e 62 Condomínios Fechados, totalizando 134 empreendimentos, 
compostos por edificações verticais multifamiliares de apartamentos com uma ou mais torres com 
amenidades limitadas a piscinas e jardins. Curiosamente, no primeiro período, a pesquisa identificou 
uma singularidade relacionado ao número de apartamentos por empreendimento, entre 21 e 50, e 101 e 
200 apartamentos, portanto é possível caracterizar um distanciamento do mercado por empreendimentos 
entre 51 e 100 unidades, entretanto não foi possível realizar o mesmo cruzamento de dados no segundo 
período, decorrente da falta de dados apresentados. (ii) Sucessivamente com 18 e 37 Condomínios 
Fechados, totalizando 55 empreendimentos compostos por casas unifamiliares até 50 unidades, servidas 
das mesmas amenidades do primeiro grupo. (iii) Composto por sucessivamente sete e dois 
empreendimentos, totalizando nove grandes conjuntos residenciais com áreas públicas fechadas, que a 
autora os caracterizou como MPC de média e grande dimensões, entendido por este trabalho como 
figuras próximos às Comunidades Fechadas clássicas descritas por Blakely e Snyder (1997a), cabendo 
a estes amenidades exclusivas como clubes de golfe, lazer, compras, spa e saúde. A pesquisa também 
identificou características distintas da terceira categoria, a maior ocorrência é relativa a loteamentos com 
grandes lotes onde os proprietários são os responsáveis pela edificação das moradias. Entretanto, dentro 
destes loteamentos foram constatados Condomínios Horizontais Fechados, compostos por casas 
unifamiliares com arquitetura padronizada, com características próximas ao segundo grupo, com a 
capital diferença sobre o tamanho das unidades autônomas fundiárias e edificatórias, no mesmo padrão 
dos lotes do terceiro grupo, portanto, estes são desenvolvimentos fechados dentro de outros 
desenvolvimentos fechados de maior proporção, que podem ser entendidos como Condomínios 
Fechados de Casas dentro de Comunidades Fechadas, como um produto extra segregado e vinculado a 
um pacote superior de facilidades.  

De acordo com o destacado na pesquisa de Raposo (2008; 2012), é possível concluir que o primeiro 
grupo é desenvolvido a atender a demanda da classe média, que não possui tanta disponibilidade 
financeira para manter excessivas amenidades e que, apesar do desejo de auto segregação urbana, 
necessita de empreendimentos com grande número de unidades para amenizar os custos da manutenção 
do condomínio. O segundo grupo, intermediário entre as classes médias e médias altas, buscam 
características parecidas ao terceiro grupo e priorizam a localização central e periférica. E o terceiro 
grupo, mais indicado as famílias despreocupadas com a proximidade central, como reformistas 
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portugueses e estrangeiros em uma situação financeira mais confortável. Fica claro que estes 
empreendimentos atentam a uma demanda limitada e até então inexplorada, um público com recursos 
financeiros que procura um estilo de vida privilegiado, principalmente as incorporações do terceiro 
grupo.  Salgueiro destaca a chamada Linha de Cascais, o eixo entre Lisboa, Oeiras e Cascais, como a 
zona residencial mais afluente do país, zona marcada pelo prestígio e imagem de distinção social (1997 
apud Raposo, 2006). Em Lisboa estão a maior parte dos empreendimentos do primeiro grupo, 
principalmente na zona da Expo 98 – Parque das Nações.  

É importante ressaltar dois pontos decorrentes sobre os resultados obtidos por Raposo (2003, 2006, 2008 
e 2012). (i) Relacionado aos critérios de avaliação de dados obtidos, a autora considerou o número total 
de incorporações e não de unidades autônomas ou lotes somados, que geraria resultado muitos diferentes 
decorrente da enorme diferença de escala dos empreendimentos. Por exemplo, dos 198 casos estudados, 
apenas dezesseis possuem áreas superiores a cinco hectares. E das 134 incorporações do primeiro grupo, 
o maior número de fogos constatado foi referente a 200 unidades autônomas, enquanto que o terceiro 
grupo obteve apenas nove incorporações, entre 200 e 2599 fogos. Portanto, sobre números absolutos, os 
nove empreendimentos do terceiro grupo geram maior impacto do que os 189 empreendimentos dos 
outros dois grupos somados. Entretanto, comparações como estas são perigosas e podem gerar 
interpretações contestáveis ligadas ao segundo ponto a ser salientado, (ii) a autora considerou tipologias 
urbanas e periurbanas em uma mesma categoria, que portanto possuem impactos diferentes, como 
Condomínios Verticais multifamiliares de apartamentos, Condomínios Horizontais unifamiliares de 
Casas, e Loteamentos unifamiliares de casas, portanto os dois primeiros urbanos e o terceiro periurbano.  

Por outro lado, Cruz (2003) elaborou um caso de estudo sobre a incidência e características de 
Condomínios Fechados em quatro municípios da Área Metropolitana do Porto (AMP); Porto, Vila Nova 
de Gaia, Matosinhos e Maia. Ao todo foram 76 desenvolvimentos catalogados até 2003 em três 
tipologias distintas; grande prevalecia de Condomínios Multifamiliares com 58 casos, ou 76% do total; 
Condomínios Unifamiliares com 16 casos; e Condomínios mistos com 2 casos; sendo que, no Porto 16 
casos, em Vila Nova de Gaia 23 casos, em Matosinhos 13 casos, e em Maia 11 casos. Cabe destacar, a 
prevalência de tipologias unifamiliares em Maia com 6 casos, e nos outros municípios a prevalência de 
tipologias multifamiliares. Diferente de Raposo (2003, 2006 e 2008), Cruz desenvolve sobre os dados 
quantitativos de grande parte dos fogos, referente a 62 dos 76 condomínios, com 4.165 fogos. Destes, 
88% ou 3.667 fogos de habitações multifamiliares e 498 de moradias isoladas ou em banda, que 
demonstra a maior densidade de fogos em desenvolvimentos multifamiliares. Segundo a autora, o 
desenvolvimento destes empreendimentos nos municípios abordados, está relacionado a três fatores, (i) 
novas lógicas de eixos rodoviários, (ii) ao caráter de refúgio do caos urbano, tanto em zonas centrais 
como periféricas e mais ermas, (iii) uso sazonal em freguesias litorâneas. O segundo (ii) ponto abordado, 
possui maior relevância, associado ao processo de descentralização urbana e perda populacional, que 
tende a deteriorar o espaço urbano, gerando demanda por tipologias habitacionais fechadas. 

De acordo com Cruz (2003), os Condomínios Fechados no Porto foram viáveis relacionados a três 
condicionantes que a autora chamou de pretextos: (i) tendência ou modismo importado; (ii) um novo 
tipo de produção habitacional, antes familiar e agora sob uma lógica de mercado relacionado a 
promotores, construtores, mediadores e compradores; (iii) regulações urbanísticas favoráveis a tais 
processos. Portanto, apesar das especificidades contextuais, é possível estabelecer uma linha próxima 
entre o cenário encontrado na AML e AMP, com a exceção dos chamados MPC encontrados na AML, 
que possuem características distantes dos Condomínios Fechados, e muito próximos dos Loteamentos 
Fechados encontrados no Brasil. 

Relativo as principais causas que condicionaram a proliferação dos Condomínios Fechados em Portugal, 
Cruz (2003) realizou um completo apanhado retirado de diversos autores portugueses sobre o tema: (i) 
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a favorável conjuntura econômica internacional associado a consolidação de grandes grupos econômicos 
no pátio da habitação nacional; (ii) proliferação de pequenas e médias empresas; (iii) crédito facilitado 
para a habitação, principalmente a classe média, decorrente da estabilidade econômica e descida da taxa 
de juros; (iv) um novo tipo de promoção imobiliária vinculado a novas técnicas de marketing e 
planeamento urbano; (v) aumento da sensação de insegurança; (vi) aumento de imigrantes culturalmente 
distantes das práticas portuguesas; (vii) situação economicamente deficiente das autarquias, 
proporcionando ao setor privado maior poder político nas incorporações, (viii) a inclusão de novas 
formas de propriedade horizontal; e (ix) a ideia comprada pelas classes médias e médias-altas de “um 
bom lugar para se viver”. 

 

 

4.5. SÍNTESE 

Foi verificado um longo percurso até a regulação urbanística definitiva do RJUE. Desde uma situação 
até 1965 não regularizada, e portanto de desordem fundiária como um grande número de loteamentos 
irregulares. À evolução pelo legislador entendida pela pesquisa como de tentativa e erro, um movimento 
gradativo das legislações posteriores, quanto a noção do ato de lotear, e a comunhão e cisão das 
regulações pertinentes a operações urbanísticas e de edificações. A promulgação do RJUE em 1999, que 
trouxe grandes avanços no sentido de modernizar processos burocráticos, mas que entretanto, da mesma 
forma evoluiu subsequente as rápidas mudanças de necessidades do planeamento urbano em Portugal, 
e a maturação do diploma. Foram transformações principalmente na postura do legislador, em 
simplificar os procedimentos administrativos de licenciamento, e proporcionar maior responsabilidade 
ao maior interessado, no caso o particular, cabendo a ele assegurar os cumprimentos das obrigações, que 
proporcionou agilidade e economia nas operações urbanísticas; e maior autonomia estratégica aos 
municípios por meio dos PDM, PU e PP.  

Foi percebida uma significativa diferença entre o parcelamento do solo português e brasileiro, 
relacionado a obrigatoriedade da subsequente edificação do lote, que portanto, incentiva o comprimisso 
urbano sustentável do objeto em questão para a articulação urbana, evitando vazios relacionados a 
especulação do imóvel como bem de mais-valia e investimento. 

Relacionado as razões do desenvolvimento de Comunidades Fechadas em Portugal, foram constatadas 
motivações pertinentes a demanda por parte do público, contrário a principal abordagem de autores que 
alocam a oferta por parte do mercado. Questões como insegurança e insatisfação com a qualidade dos 
serviços públicos, foram descartadas segundo a percepção da sociedade, entretanto a questão do 
aumento do distanciamento socioeconômico, foi entendido como existente e incentivador, relacionado 
a uma mudança de valores familiares de classes emergentes a partir dos anos 1990, caracterizados 
sobretudo  pelo fator simbólico de sucesso pessoal de tais empreendimentos, e euforia imobiliária quanto 
a promessa de bons investimentos; que entretanto assume no momento atual maior sustentabilidade de 
investimentos e desinteresse do público.  
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CASOS DE ESTUDO:                     
MUNICÍPIO DE ITUPEVA, BR E 
CONCELHO DE VALONGO, PT  

 

 

O presente caso de estudo é principalmente pautado no material gráfico disponibilizado, relacionado ao 
mapeamento das tipologias residenciais, quatro cenários comparativos e vinte e um mapas, cabendo ao 
leitor o acompanhamento do conteúdo descrito no corpo deste capítulo. A análise inicia com o 
enquadramento dos dois casos, apresentando suas respectivas similaridades e dissonâncias, necessárias 
para a justificação do estudo. Foi realizado um profundo estudo da regulamentação urbanística dos 
casos, sendo apontados os teores relevantes relacionados ao desenvolvimento do uso e ocupação 
residencial. No terceiro subcapítulo é apresentada a abordagem efetuada referente a interpretação das 
tipologias residenciais encontradas nos casos, com base nos levantamentos cartográficos oficiais dos 
municípios, para após a elaboração de quatro cenários comparativos. O último capítulo aborda a análise 
e discussão dos resultados, caracterizando os pontos positivos e negativos das regulamentações, uso e 
ocupações do solo. 

 
5.1. ENQUADRAMENTO 

Este capítulo é direcionado ao estudo e comparação entre dois casos específicos, o Município de Itupeva 
no Brasil e a Concelho de Valongo em Portugal, que apresentam características similares quanto à 
representatividade econômica e populacional em suas respectivas inserções geopolíticas, tais como 
economia, população, movimentos pendulares, morfologia urbana e conexões rodoviárias; e dissonantes 
quanto ao tratamento da regulamentação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano; de modo a 
proporcionar cenários antagônicos quanto ao uso e ocupação das tipologias residenciais. 

 

5.1.1. MUNICÍPIO DE ITUPEVA 

Itupeva é um município brasileiro inserido no Estado de São Paulo dentro da Aglomeração Urbana de 
Jundiaí (AUJ), constituída por 7 municípios: Jundiaí, Louveira, Cabreúva, Itupeva, Campo Limpo 
Paulista, Jarinu e Várzea Paulista (PDUI-AUJ, 2017). Faz divisa com os três primeiros citados além de 
outros Municípios como Indaiatuba, Campinas, Valinhos e Vinhedo. É perceptível que todos estes 
municípios são reconhecidos pelo grande número de Loteamentos Fechados; sua mancha urbana é 
conurbada com a zona industrial de Jundiaí. O Município em estudo não possui linhas férreas de 
transporte populacional, o deslocamento intermunicipal é realizado integralmente por rodovias, estradas 
e vias vicinais e seu território é cortado por rodovias nas franjas nordeste e sudeste pelas Rodovia dos 
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Bandeirantes, Rodovia Miguel Melhado Campos, Rodovia Marechal Rondon e próximo à Rodovia 
Anhanguera; consistindo as Rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera as de maior fluxo e importância 
por realizarem a ligação do eixo São Paulo-Campinas. Os dados descritos são demonstrados no Mapa 
1 – Enquadramento e Inserção Regional (pág. 69). Conforme citado, o município está ao longo do eixo 
São Paulo-Campinas, com trajetos realizados por automóveis, do centro de Itupeva ao centro das cidades 
citadas, na ordem de 73,2 km em uma hora e onze minutos para São Paulo, 46 km em trinta e sete 
minutos para Campinas, e 20 km em vinte minutos para Jundiaí44. O Município possui área total de 
200.816 Km² e população, segundo o censo de 2010 (IBGE, 2010), de 44.859 pessoas, entretanto, o 
mesmo instituto estimou a população em 2017, em 57.031 pessoas (PORTAL IBGE, 2017), o que é um 
grande salto projetado, superior aos 27% em apenas sete anos. Quanto a economia, foi constatada pela 
pesquisa, baixa relevância no terceiro setor e bens de consumo como comércio e serviços urbanos, para 
no entanto, obter maior relevância como cidade dormitório e segunda morada em alusão aos grandes 
centros urbanos de Jundiaí, Campinas e São Paulo, apesar da distância deste último (PDUI-AUJ, 2017). 
Possui sítios, chácaras e haras de turismo e lazer, na divisa norte há parques temáticos e grande centro 
comercial regional a beira da Rodovia dos Bandeirantes, um considerável parque industrial, e 
agropecuária caracterizada por grandes fazendas e latifúndios.  

O Município de Itupeva está dentro do, vulgarmente chamado, cinturão de Loteamentos Fechados e 
Chácaras do interior Paulista (Seixas, 1998), que consiste principalmente nas faixas periurbanas 
intermunicipais ao longo das principais rodovias do Estado de São Paulo que, em comum, partem do 
Município de São Paulo, com destaque para as áreas ao longo das Rodovias Bandeirantes, Anhanguera, 
Castelo Branco e Raposo Tavares, conforme Mapa 1 (pág. 69 - hachura de cor amarela). As estruturas 
viárias citadas possuem de forma concomitante dois pontos principais: (i) a administração privatizada, 
caracterizada pela entrega de melhores serviços quanto ao desempenho das viagens, manutenção, 
infraestrutura e qualidade do leito carroçável; e (ii) gênese das estruturas viárias, as quatro partem dentro 
de um mesmo raio junto a junção das Vias Expressas Marginais Pinheiros e Tietê de São Paulo, 
conferindo ambas um acesso mais fluído se comparado às outras estruturas viárias, além da proximidade 
para com regiões mais nobres da capital paulista, como a Zona Oeste e parte da Zona Sul. Entretanto, é 
importante salientar o alto valor dos pedágios45 cobrados entre os movimentos pendulares destacados, 
com a exceção de Jundiaí-Itupeva, que não possui cobrança pela conurbação das manchas urbanas. 
Valores cobrados sem opções de percursos alternativos sem a cobrança das tarifas, aspecto que afasta a 
parcela da população mais pobre dos grandes movimentos pendulares destacados. 

 

 

                                                      
44 Dados de distância e tempo de percurso de centro a centro dos municípios, obtidos através de pesquisa pelo 
Google Maps em 06/07/2018. 
45 Entre São Paulo-Itupeva a cobrança de R$ 9,20 e Campinas-Itupeva R$ 9,10, cerca de 2,15 €. 
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5.1.2. CONCELHO E FREGUESIA DE VALONGO 

O Concelho de Valongo está inserido na Região Norte de Portugal, pertencente ao Distrito do Porto e 
dentro do perímetro que integra os dezessete Concelhos da Área Metropolitana do Porto (AMP, 2016), 
representada por toda a porção do Mapa 2 de Enquadramento e Inserção Regional (pág. 73). Conta com 
uma população de 94.239 habitantes em 2011 (INE) e 95.300 habitantes estimados em 2016 (INE), 
numa área total de 75,1 Km²; a Freguesia sede do Concelho é de mesmo nome, Valongo, com 23.925 
habitantes e área total 24,10 Km², e mais outras três Freguesias, Ermesinde, Alfena e a União das 
Freguesias de Campo e Sobrado. Cabe destacar que o estudo comparativo, é realizado entre a Freguesia 
de Valongo e o Município de Itupeva, relacionado a maior proximidade demográfica.  

A Freguesia de V alongo, faz divisa com as três Freguesias do Concelho, além das Freguesias de Baguim 
do Monte e União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova pertencentes ao Concelho de 
Gondomar; Freguesia de Aguiar de Sousa pertencente ao Concelho de Paredes; e a Freguesia de Água 
Longa pertencente ao Concelho de Santo Tirso; totalizando sete Freguesias e três Concelhos limítrofes. 
Possui mancha urbana única, estruturada, compacta, composta por malha urbana de quadras orgânicas 
com a existência de relativas vias terminadas em cul-de-sacs e pequenos loteamentos com traçado 
ortogonal. Conurbada a Sudeste com a União das Freguesias de Campo e Sobrado; cortada ao meio em 
dois casos que se cruzam no ponto central do território, pela Autoestrada A4 e Linha CP Porto-Caíde, 
ambas com transposições satisfatórias por ponte ou passagens subterrâneas. Possui densidade média 
com a existência de pequenos e médios vazios urbanos compostos predominantemente por áreas 
agrícolas. A Norte e Sul possui grande porção do território composto por Áreas de Proteção Ambiental 
e Interesse Arqueológico; a Freguesia encontra-se ao longo de um vale composto por três grandes 
formações rochosas de Serras. Quanto a economia, foi observada baixa atividade de serviços, mediano 
comércio, significativa concentração de grandes espaços de retalho e pequenos estabelecimentos na 
restauração, principalmente cafés pulverizados pela mancha urbana; foi também percebida relevância 
no setor industrial e logístico de galpões no Concelho, estando estes dominantemente nas outras 
freguesias do concelho. 

Quanto a mobilidade, a Freguesia dispõe de linhas intermunicipais de autocarros, e linha de Comboio 
Azul – trajeto Porto-Caíde – com duas Estações, Valongo e Susão, ambas dentro da mancha urbana. 
Possui amplo acesso Rodoviário melhor visualizado pela cor vermelho no Mapa 2 de Enquadramento 
e Inserção Regional (pág. 73), como a Autoestrada A4, única com a cobrança de portagem; desvio da 
Autoestrada A4 sem portagens por Ermesinde; Estrada N15 (antiga Estrada Nacional) por Baguim do 
Monte a Noroeste e Campo a Sudoeste; Estrada Dom Miguel e N209 por Fânzeres e São Pedro da Cova; 
e Estradas da Cabeda e Trelazé por Ermesinde e Alfena. Segundo o Plano de Mobilidade Urbana 
Sustentável de Valongo (PMUS, 2017) os movimentos pendulares do Concelho são na ordem de 44% 
para dentro do Concelho, sendo 70% destes intrafreguesias, e 56% para Concelhos externos, onde 92% 
para a Área Metropolitana do Porto (AMP); totalizando 84% da população que reside em Valongo e 
16% com destino a Valongo, revelando o caráter de cidade dormitório do Concelho. A acessibilidade 
com trajetos realizados por automóvel do centro da Freguesia de Valongo ao centro do Porto é realizado 
na ordem de 18,2 Km em dezenove minutos e 18,3 Km em vinte e um minutos, respectivamente, pelos 
trajetos com e sem a cobrança de portagem46. 

 

 

                                                      
46 Dados de distância e tempo de percurso de centro a centro dos municípios, obtidos através de pesquisa pelo 
Google Maps em 06/07/2018. 
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5.2. ARCABOUÇO REGULAMENTAR 

5.2.1. OS REGIMES DO PDU E PDM DE ITUPEVA 

O regime urbanístico no Município de Itupeva, até o momento, ocorre por meio de duas legislações 
principais, a LC 153/2007 que dispõe sobre o Plano Diretor do Município (PDM) que sofreu grandes 
alterações pela LC 330/2012, e a LC 313/2012 que dispõe sobre o Plano de Diretrizes Urbanísticas 
(PDU) que sofreu grandes alterações pelas LC 331/2012, 360/2014 e 421/2017; assim, constatado o 
PDU como principal instrumento de ação por parte do Município. De acordo com o art. 20º do PDM 
sobre as políticas urbanísticas, “deverão ser elaborados em até 02 (dois) anos, o Plano Municipal de 
Desenvolvimento Urbano – PMDU; Plano de Mobilidade e Acessibilidade; Plano de Habitação Popular 
e Plano de Diretrizes Urbanísticas”, sendo apenas o último, de fato, concretizado ainda após três anos 
do prazo estipulado. Portanto, o PDM no período entre 2007 e 2012, de forma precária, foi o único 
instrumento urbanístico do município. O PDU oficialmente entrou em vigor no dia 10/07/2012, no 
entanto, passou a surtir maior efeito após 28/12/2012 com a promulgação das LC 330/2012 e 331/2012 
que alteraram e vincularam drasticamente as atribuições urbanísticas exercidas pelo PDM ao recente 
PDU.  

O legislador optou em utilizar o PDM como regulação superior, e planos temáticos de conteúdo 
executivo, como o PDU que incorpora as tradicionais Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), 
usualmente associado também ao zoneamento, e Lei de Parcelamento do Solo (LPS), usualmente 
associada a definições de parâmetros urbanísticos, procedimentos de licenciamento e regramentos sobre 
tipologias urbanizáveis, metodologia muitas vezes benéfica a municípios médios e pequenos que 
buscam simplificar e convergir regulamentos, entretanto foi detectada uma desarticulação entre as 
diretrizes apontadas no PDM, e medidas propositivas no PDU, principalmente relacionadas a proteção 
das áreas não urbanizadas, conforme função atribuída no inciso III do art. 17º do PDM.  

O Município define apenas 9,19% de seu território como Área Rural, entretanto constatado a maior parte 
das áreas agrícolas situadas externas a delimitação Unidade de Desenvolvimento Rural (UDR); área de 
Expansão Urbana em 69,32% de seu território, sob as nomenclaturas Unidade de Desenvolvimento 
Controlado (UDC) e Unidade de Proteção Hídrica (UPH); e 27,63% como área Urbana sob a 
nomenclatura Unidade de Urbanização Controlada (UUC). Através do Mapa 3 (pág. 77) que que 
demonstra o Macrozoneamento do Município, chamado de Unidade de Estruturação Urbana (UEU), 
sobre a imagem a aérea, é possível visualizar os dados destacados e reconhecer os exageros em delimitar 
90,81% do território como Áreas Urbanizáveis. Portanto, é razoável supor que as Áreas Urbanas e de 
Expansão Urbana dentro dos 27,63% incorporados exclusivamente como Áreas Urbanas pela UUC (na 
cor amarela) seriam suficientes; além das diferentes nomenclaturas usadas pela regulamentação de 
figuras e instrumentos corriqueiros, como chamar os tradicionais Macrozoneamento de Unidades de 
Estruturação Urbana (UEU), e Zoneamento como Setorização, com uma possível intenção em conferir 
características próprias as recorrentes ferramentas.  

A ferramenta do Macrozoneamento, de função útil na gestão urbanística, funciona apenas de forma 
discricionária; no PDM são mencionadas as UDC, UDR e UPH apenas uma vez, como breve descrição 
perimetral, breve correspondência como Áreas Rurais, Urbanas e de Expansão Urbana, e simplificadas 
diretrizes. Exemplo disto é a UPH, que é definida com o “objetivo assegurar a preservação dos recursos 
hídricos e da diversidade biológica” e ainda, “ promover a reabilitação e a restauração dos ecossistemas 
danificados“, segundo o inciso III do art. 21 do PDM, para na prática, partir ao Zoneamento ignorando 
as diretrizes e delimitações perimétricas do Macrozoneamento, delimitando arbitrariamente usos rígidos 
e específicos ao território, sem um estudo mais abrangente e detalhado como os PU e PP descritos no 
caso português. São ao todo vinte e três zoneamentos graficamente representados em mapa e extensos 
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anexos com todos os usos e parâmetros urbanísticos permitidos, proibidos e específicos para cada setor; 
curiosamente o Zoneamento em muitos casos não está de acordo com a divisão de Macrozonas, ambos 
os anexos do PDM, enquanto que os anexos de usos, ocupação e parâmetros urbanísticos vinculados ao 
Zoneamento estão no PDU. 
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5.2.2. O REGIME DO PDM DE VALONGO 

A regulamentação urbanística do Concelho de Valongo é expressa pelo Plano Diretor Municipal (PDM) 
de 2014 e vale de forma unificada para as quatro freguesias do Concelho, entre elas o caso de estudo, 
unificando em um único diploma o Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, além de outras 
competências. O art. 10º estabelece a classificação do solo dividida em dois tipos: Solo Rural com 
diferentes categorias tais como Espaços Agrícolas (A), Florestais (F.I./F.II), Naturais (N), de Recursos 
Geológicos (G), de Equipamentos e Outras Estruturas (EE.I/EE.II), e Aglomerados Rurais (AR); e Solo 
Urbano com diferentes categorias como Espaços Centrais (C), Residenciais (R.I/R.II), Urbanos de Baixa 
Densidade (BD), de Atividades Económicas (AE.I/AE.II), de Uso Especial (UE) e Espaços Verdes 
(V.I/V.II), somado às subcategorias (1), (2) e (3) relativas respectivamente ao solo urbanizado dentro 
da zona urbana consolidada, fora da zona urbana consolidada e solo urbanizável respectivamente. De 
acordo com o Mapa 4 (pág. 81), a Freguesia de Valongo possui cerca de 70% de seu território como 
Solo Rural e 30% de Solo Urbano. 

O Município, além do PDM, possui outros planos de políticas urbanas, como o Plano de Mobilidade 
Urbana Sustentável, Plano de Desenvolvimento Social e demais temáticas complementares. O art. 99º 
do PDM estabelece o uso, quando necessário, de duas ferramentas: o Plano de Urbanização (PU) e o 
Plano de Pormenor (PP); estes desenvolvidos para as Unidades Operativas de Planeamento e Gestão 
(UOPG) demarcadas nas Plantas 01.1 de Ordenamento e Qualificação do Solo do PDM. O Mapa 5 (pág. 
83) delimita as seis UOPGs específicas da Freguesia de Valongo. As UOPGs são delimitações 
estratégicas por parte da autarquia que resguarda tais áreas ao direito futuro, quando necessário de um 
“tratamento mais detalhado ao nível de planeamento e gestão urbanística”, como o caso do Plano de 
Urbanização da Zona Industrial e Empresarial de Campo (PUZIEC), na União de Freguesias de Campo 
e Sobrado, em discussão e tramitação na Câmara referente a delimitação de 235 ha para a área47. 

O enquadramento do território pelo Uso e Ocupação do Solo é realizado pela articulação de duas plantas 
principais que acompanham o PDM, são elas o “01.1 – Planta de Ordenamento – Qualificação do Solo” 
e “02.0 – Planta de Condicionantes”. A primeira delimita o Zoneamento do Solo Urbano e Rural já 
destacado, e a segunda delimita condicionantes restritivas a urbanização. A maior parte do Solo Urbano 
está condicionada a categoria “Espaços Residenciais do tipo II (R.II)”, segundo o art. 53º destinado 
principalmente à habitação uni ou bifamiliar, denotando o caráter de baixa densidade do território. As 
moradias multifamiliares são principalmente delimitadas pela categoria “Espaços Residenciais do tipo 
I (R.I)”; também possíveis nos “Espaços Centrais (C)" desde que compatíveis. O Mapa 6 (pág. 85) 
disponibiliza o cruzamento de dados relativos aos Vazios Urbanos na mancha consolidada, com as Áreas 
Urbanizáveis delimitadas como R.I e C, portanto de uso multifamiliar. Foram constatados apenas 
24,70% dos Vazios Urbanos sob o uso multifamiliar, evidenciando o entendimento estratégico do poder 
público em não privilegiar o setor do mercado imobiliário, que tende a preferir desenvolvimentos 
multifamiliares onde possibilitam um maior aproveitamento, mas sim, a sustentável expansão do 
município. Os Vazios Urbanos foram interpretados como áreas sem urbanização internas ao Solo 
Urbano, com delimitação superior a 10.000 m² na cor azul no Mapa 6 (pág. 85), e verde quando 
caracterizadas como de Produção Agrícola com moradia. Foi percebida uma maior prevalência de 
Vazios Urbanos no trecho Norte da Autoestrada A4, denominado como Susão, com prevalência de 
maiores áreas junto aos limites do perímetro do Solo Urbano em toda a Freguesia. A Freguesia 
caracterizada como de urbanização de baixa densidade possui vazios urbanos em áreas centrais 
predominantemente caracterizados pela pesquisa, como áreas de Produção Agrícola, percebido então, 

                                                      
47 Portal da Câmara de Valongo: https://www.cm-valongo.pt/frontoffice/pages/575?news_id=414 
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como fator auxiliar na produção e manutenção de um espaço urbano mais agradável, com características 
verdes e bucólico. 

O art. 91º do PDM prevê a possibilidade de regimes diferentes para as operações urbanísticas em solo 
urbanizado e solo urbanizável, diferenciados respectivamente pelas designações das subcategorias de 
Qualificação do Solo (1) e (2) referentes ao primeiro caso e (3) ao segundo, abrangidos pelo RJUE e 
UOPG respectivamente, entretanto, quando na falta dos planos para UOPG considera-se o RJUE. 
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5.3. APRESENTAÇÃO E CRUZAMENTO DE DADOS 

5.3.1. TIPOLOGIAS RESIDENCIAIS 

O presente subcapítulo é relativo à interpretação por parte da pesquisa referente a mancha residencial 
do Município de Itupeva e Freguesia de Valongo, com dados e cartografias levantados pelas fontes 
oficiais brasileiras e portuguesas (Emplasa, 2013; PDM Valongo, 2014) e através da compreensão do 
território, por meio de visitas presenciais, imagens aéreas (Google Earth) e imagens dos percursos 
viários (Google Street View). A partir daí, foi definido, de forma original e autônoma, dezesseis 
tipologias residenciais no Município de Itupeva e oito tipologias residenciais na Freguesia de Valongo, 
de acordo com as especificidades regionais de cada caso, consonante a um melhor entendimento e 
compreensão da ocupação do território e criação de cenários comparativos intra e inter casos de estudo, 
descritos e conceituados nos subcapítulos 5.3.1.1 e 5.3.1.2,  Mapa 7 (pág. 93) e Mapa 8 (pág. 101) de 
tipologias residenciais também. 

 

5.3.1.1. CONCEITUAÇÃO DAS TIPOLOGIAS DE USOS RESIDENCIAIS DO MAPA 7 DO MUNICÍPIO DE ITUPEVA 

O Mapa 7 – Tipologias de Usos Residenciais do Município de Itupeva (pág. 93), sobre imagem aérea 
disponibilizado pela pesquisa, foi desenvolvido por meio de duas fontes, a primeira através de dados 
oficiais obtidos por meio do Mapa de Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural levantado em 2013 
(UOSUR 2013) creditado pela Emplasa; e a segunda, através da análise e interpretação das imagens 
aéreas do Google Earth de 13/09/2017 e o banco de imagens 360º do sistema viário do Google Street 
View. Portanto, as delimitações das manchas urbanas apresentadas são resultado do cruzamento de 
dados e interpretações obtidos pelas duas fontes descritas, entretanto, cabe ressaltar que a definição e 
criação das dezesseis tipologias apresentadas na legenda do Mapa 7 (pág. 93), foram desenvolvidas de 
forma original a partir da autonomia e compreensão da pesquisa. A imagem aérea, base do Mapa de 
Tipologias, foi desenvolvida a partir da junção de 160 imagens aéreas para melhor definição. 

Seguem as descrições das tipologias desenvolvidas no Mapa 7 – Tipologias de Usos Residenciais do 
Município de Itupeva (pág. 93): 

 

1. Produção Agrícola: Uso agrícola essencialmente caracterizado pelo UOSUR 2013, com 
pontuais acréscimos constatados pela análise da imagem aérea, cabe salientar que pastos 
pecuários não foram considerados. 

 

2. Habitação Rural: Residências não urbanas de caráter bucólico e agropecuário externas a 
tipologia “1.Produção Agrícola”, com áreas externas simples, ausentes de qualidades suntuosas 
como piscinas, tratamento paisagístico e infraestruturas de lazer. 
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3. Grandes Chácaras / Sede de 
Fazendas: Chácaras ou Sedes de 
Fazendas isoladas com dimensões 
superiores a 30.000m² em áreas não 
urbanas, apresentam grande edificação 
principal e edificações anexas, além de 
qualidades suntuosas e luxuosas como 
piscinas, tratamento paisagístico e 
infraestruturas de lazer. 

 

 

                                                                                                                                                                                             

 

 
4. Chácara / Sítio: Caracterizadas como primeiras ou segundas residências, em áreas não urbanas, 

agrupadas a outras do mesmo tipo, normalmente entre 5.000 e 30.000m² (mesmo que o módulo 
oficial de Chácaras parte de 10.000m²), baixa atividade rural, existência de qualidades como 
piscinas, paisagismo e infraestrutura de lazer, em um nível abaixo ao encontrado na tipologia 
“3. Grandes Chácaras / Sede de Fazendas”. 

Fig. 2 – Imagem aérea de Loteamento de Chácaras. (Fonte: Google Earth) 

 

5. Comunidades Fechadas – Chácara / 
Sítio: Idem item 4 – Chácara / Sítio, 
entretanto, dentro de uma Comunidade 
Fechada, externamente murada com 
acesso único por portaria, ruas internas 
pavimentadas ou não, sob estatuto 
próprio de acordo com a associação de 
moradores. 

 
 

Fig. 1 – Imagem  aérea com Grande Chácara de área aprox. de 
85.000m². (Fonte: Google Earth/ autoria própria) 

Fig. 3 – Imagem aérea Comunidade Fechada de 
Chácaras cercada por muros. 

(Fonte: Google Earth / autoria própria)
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6. Comunidades Fechadas – Loteamento Fechado: De acordo com a legislação municipal, 
Loteamento com Acesso Controlado são Comunidades Fechadas, com fechamento murado e 
acesso único por portaria, distantes do centro consolidado, próximos a grandes estruturas 
rodoviárias, ruas internas pavimentadas sem a existência de passeios, com lotes normalmente 
variantes entre 300m² e 2.000m². Geralmente possuem grandes infraestruturas de lazer e 
paisagística, sob estatuto próprio de acordo com a associação de moradores. As edificações são 
horizontais de até 2 pavimentos, não geminadas com divisas entre lotes efetuadas por 
paisagismo.  
 

 
Fig. 4 –  Imagem aérea de 3 Loteamentos Fechados (LF). (Fonte: Google Earth / autoria própria) 

7. Comunidade Fechada – 
Condomínio de Casas: 
Condomínios horizontais de casas 
padronizadas edificados pelo 
empreendedor, usualmente até 
20.000m² de área total, em áreas 
urbanas, fechamento murado e acesso 
único por portaria, com áreas comuns 
internas enxutas e extremamente  
aproveitadas, rua interna, resumidas 
áreas de lazer e vigentes sob a Lei 
4591/1964. Unidades autônomas 
geminadas, isoladas, resumido 
quintal e jardim/garagem frontal, com áreas de 
construção próximas a de apartamentos.  

Fig. 5 e 6 – Imagem de portaria padrão de Loteamento Fechado e Muro de fechamento padrão ao longo do 
perímetro do Loteamento Fechado. (Fonte: Google Street View) 

Fig. 7 – Imagem aérea de 2 Condomínios de 
Casas (CC). (Fonte: (Google Earth / autoria 
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8. Comunidade Fechada – Condomínio de Apartamentos: Condomínio vertical multifamiliar 
composto por uma ou mais torres em área urbana, fechamento murado e acesso único por 
portaria, garagem interna, áreas de lazer como quadras, piscinas, churrasqueira e salão de 
eventos e vigentes sob a Lei 4591/1964. 

 

 
9. Conjunto Habitacional de Apartamentos: É mais regularmente utilizado por 

empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS) que não possuem as mesmas infra 
estruturas suntuosas da tipologia anterior, é um objeto simplificado do Condomínio de 
Apartamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Loteamento Aberto – 125m²: Lotes usualmente com módulo de 5 m de frente e 25 m de 

comprimento, geminados, habitualmente desenvolvidos as classes mais pobres, inseridos na 
área urbana, quase exclusivamente residenciais, baixo nível de acabamento. 

Fig. 10 e 11 – Imagem da rua e fachadas em Loteamento de 125m² por lote. (Fonte: Google Street View) 

Fig. 9 – Fachada de Conjunto Habitacional HIS. (Fonte: Google 
Street View) 

Fig. 8 – Imagem aérea de 2 Condomínios de Apartamentos. (Fonte: Google Earth / autoria própria) 



 

Como A Regulação Produz A Qualidade do Espaço Urbano: 
O caso das comunidades fechadas 

 

91 

 

Fig. 12 –  Imagem aérea de Loteamento com quadras com lotes das Tipologias 10 (125m²) e 11 (170m²). (Fonte: 
(Google Earth / autoria própria) 

 

11. Loteamento Aberto – 125-200m²: Lotes com testada mais larga que o anterior e por vezes 
menos profundos, geminados, caracterizando uma melhor qualidade dos espaços urbanos, 
inseridos dentro do PUCI, quase exclusivamente residenciais, mediano nível de acabamento. 
 

 

Fig. 13 e 14 – Imagem da rua e fachadas em Loteamento da Tipologia 11. (Fonte: Google Street View) 

 

12. Loteamento Aberto – 200-450m²: Lotes de uso misto, geminados em um dos lados ou não, 
internos e externos ao PUCI; pela pesquisa, possuem diferentes módulos, inseridos em bairros 
de melhor qualidade urbanística, bom nível de acabamento. 

 

 

Fig. 15 e 16 – Imagem aérea de Loteamento misto da 
Tipologia 12 e Imagem da rua e fachadas em Loteamento 
da tipologia 12. (Fonte: (Google Earth / Google Street 
View) 
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13. Loteamento Aberto +de 450m²: Lotes externos ao PUCI, funcionam como pequenos núcleos 
residenciais similares a pequenas Chácaras. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

14. Loteamento em Construção: Loteamentos abertos e fechados em construção.  

 

15. Lotes Grandes: Lotes isolados e dispersos, com área superior a 450m² e inferior a de uma 
Chácara, garagem para vários carros, acabamento de primeira, possuem piscina, paisagismo e 
infraestruturas de lazer. 

 

16. Lotes de Incorporação 
Autônoma: Lotes conforme 
percebido pela pesquisa, 
como realizados paralelos ao 
mercado, incorporados por 
empreendedores e autônomos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 – Imagem aérea de Loteamento da Tipologia 13. (Fonte: Google Earth / autoria própria) 

Fig. 18 – Imagem da rua e fachadas em Loteamento da Tipologia 13. (Fonte: Google Street View) 

Fig. 19 e 20 – Imagens aéreas 
de Loteamentos com 

Incorporações Autônomas.
(Fonte: Google Earth / autoria 

própria)
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5.3.1.2. CONCEITUAÇÃO DAS TIPOLOGIAS DE USOS RESIDENCIAIS DO MAPA 8 DA FREGUESIA DE VALONGO           

O Mapa 8 – Tipologias de Usos Residenciais da Freguesia de Valongo (pág. 101) sobre imagem aérea 
disponibilizado pela pesquisa, foi desenvolvido por meio de duas fontes, a primeira através de dados 
obtidos por meio do Anexo 4.0 da Carta de Situação Existente, documento que acompanha o PDM de 
2014; e a segunda, através de visitas presenciais na área, analisadas e interpretadas, vinculado às imagens 
aéreas do Google Earth de 04/11/2015, além do banco de imagens 360º do sistema viário do Google 
Street View. Portanto, as delimitações das manchas urbanas apresentadas são resultado do cruzamento 
de dados e interpretações obtidos pelas duas fontes descritas, entretanto, cabe ressaltar que a definição 
e criação das oito tipologias apresentadas na legenda do Mapa 8 (pág. 101), foram desenvolvidas de 
forma original a partir da autonomia e compreensão da pesquisa. A imagem aérea, base do Mapa de 
Tipologias, foi desenvolvida a partir da junção de 42 imagens aéreas para melhor definição. 

Seguem as descrições das tipologias desenvolvidas pelo Mapa 8 (pág. 101) – Tipologias de Usos 
Residenciais da Freguesia de Valongo: 

 

1. Produção Agrícola: Grandes áreas com 
produção agrícola internas ao Solo 
Urbano, podem ser caracterizadas como 
Vazios Urbanos. 
 

2. Habitação Unifamiliar com Produção 
Agrícola: Médias e pequenas 
propriedades com produção agrícola e 
existência de habitação unifamiliar 
 

 

3. Habitação Unifamiliar em Grande Lote / Alto Padrão: Habitação Unifamiliar com mais de 
500 m² de lote, edificação isolada, grande área paisagística, garagem interna, acabamento de 
primeira e infraestruturas de lazer. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 – Imagem aérea das tipologias 1 e 2. 
(Fonte: Google Earth / autoria própria)

Fig. 22 – Imagem 
aérea da tipologia 3. 

(Fonte: Google Earth / 
autoria própria) 
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4. Habitação Tradicional: Lotes de uso unifamiliar ou bifamiliar, usualmente geminado em uma 
das laterais, 2 pavimentos, edícula; quando bifamiliar, fundos compartilhados tal como na figura 
23. 
 

 

Fig. 23 – Imagem aérea de quadra constituída pela Tipologia 4. (Fonte: Google Earth) 

 
5. Habitação Multifamiliar: Edificação constituída por unidades autônomas de apartamentos, 

usualmente com comércio no rés-do-chão, fechamento do perímetro sem muros composto pela 
própria edificação, sem espaços comuns com exceção das circulações internas. 

 

Fig. 24 e 25 – Imagem da rua e fachadas em Lotes da Tipologia 4. (Fonte: Google Street View) 

Fig. 26 e 27 –  Imagem da rua e fachadas de Edifícios Multifamiliares. (Fonte: Google Street View) 
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Fig. 28 – Imagem aérea da ocupação quase total da edificação da Tipologia 5. (Fonte: Google Earth) 

 

6. Incorporações Modernas: Habitações unifamiliares, bifamiliares ou multifamiliares, com ou 
sem áreas comuns entre os proprietários, tais como garagem em cave e áreas de lazer. Possuem 
o acesso pedestre direto a rua, geminadas com edificação padronizada de bom acabamento e 
realizada pelo empreendedor. 

Fig. 29 e 30 – Imagem da rua e fachadas da Tipologia 6. (Fonte: Google Street View) 

Fig. 31 – Imagem aérea da Tipologia 6. (Fonte: Google Earth) 
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7. Comunidade Fechada Horizontal: Condomínio de casas com rua interna e acesso segregado, 
edificações padronizadas, geminadas, usualmente com 2 pavimentos e realizados pelo 
empreendedor. 
 

 

Fig. 32 – Imagem aérea da Tipologia 6. (Fonte: Google Earth) 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 34 – Imagem do fechamento tipo segregatório da Tipologia 7. (Fonte: Google Street View) 

Fig. 33 – Imagem dos portões de 
acesso da Comunidade Fechada 

Tipologia 7. (Fonte: Google Street 
View)
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8. Comunidade Fechada Vertical: Condomínio de apartamentos com fechamento murado em 
todo o perímetro e acesso segregado por portaria única, equipamentos, infraestruturas e espaços 
de lazer comuns aos condôminos 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35 – Imagem aérea das 3 torres da Tipologia 8. 
(Fonte: Google Earth) 

Fig. 36 – Imagem dos portões de acesso da 
Comunidade Fechada Tipologia 8. (Fonte: Google 

Street View) 

Fig. 37 – Imagem do fechamento tipo segregatório da Tipologia 8. (Fonte: Google Street View) 
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5.3.2. CENÁRIOS COMPARATIVOS 

Este subcapítulo cria quatro cenários comparativos entre os casos de estudo, de acordo com a 
interpretação por parte da pesquisa relacionada a categorização por grupos temáticos resultantes dos 
dados apresentados pelo subcapítulo “5.3.1 Tipologias Residenciais” e Mapa 7 (pág. 93) e Mapa 8 
(pág. 101). Desta forma, foram gerados quadros e mapas (9 ao 16) complementares, pertinentes ao 
cruzamento de dados, para a obtenção das análises projetadas. Cabe ressaltar que os valores obtidos não 
são decorrentes ao o número de unidades ou populacional, mas, relativos às manchas residenciais 
ocupadas no território; as cores distinguidas nos quadros estão vinculadas às legendas dos Mapas 
citados. 

Em todos os quatro cenários propostos, os desempenhos dos dois casos de estudo obtiveram resultados 
antagônicos. Enquanto no Município de Itupeva a mancha residencial encontra-se predominantemente 
sob tipologias periurbanas de grande dimensão, sob tipologias oriundas da produção imobiliária, 
incorporado a arranjos condominiais e sob características segregatórias; em oposição, foi constatada a 
mancha residencial da Freguesia de Valongo predominantemente sob tipologias urbanas de habitações 
com dimensão mediana, sob tipologias oriundas de produção autônoma em 50% contra 23,61% de 
produção imobiliária, não incorporado a arranjos condominiais e ausente de características 
segregatórias. 

Portanto, é possível determinar que o Município de Itupeva, através das regulações urbanísticas, tende 
a priorizar as tipologias mais rentáveis ao mercado, como urbanizações isoladas e distantes com custo 
primário do terreno menor, associado a qualidades segregatórias que agregam maior valor ao produto 
final, como arranjos condominiais de administração terceirizada, serviços e infraestruturas exclusivas, 
e a segregação total de pessoas externas por fortificação. Enquanto que a Freguesia de Valongo, através 
das regulações urbanísticas, de maneira mais sustentável, tende a abarcar tanto a produção tradicional 
autônoma do espaço urbano, como investimentos por parte do mercado imobiliário de conjuntos 
multifamiliares e as denominadas Incorporações Modernas, entretanto ambos limitados a mancha 
urbana consolidada e o não incentivo à produção de tipologias segregatórias como Comunidades 
Fechadas, apesar de não proibir modelos como condomínios de casas e de apartamentos fechados, 
cabendo o direito de escolha ao morador que tende a optar por opções abertas. 

 

5.3.2.1. CENÁRIO 1 – MANCHA RESIDENCIAL POR DEFINIÇÃO CONCEITUAL DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - 

MAPA 9 (PÁG. 105) E MAPA 10 (PÁG. 107)  

Este cenário consiste na interpretação do enquadramento das tipologias residenciais propostas quanto 
ao entendimento do tipo de Uso do Solo levantado, assumindo que cada tipologia possui características 
próprias definidos no Mapa 9 (pág. 105) e Mapa 10 (pág. 107), tal como habitações de solo Rural, 
Periurbano e Urbano. 

Foi constatado no Município de Itupeva um claro predomínio de manchas residenciais sob tipologias 
caracterizadas como Periurbanas em mais de 3/4 do território, como Comunidades Fechadas e Chácaras, 
qualificadas em comum como habitações unifamiliares, isoladas e de grande dimensão. Enquanto que, 
na Freguesia de Valongo, um claro predomínio de manchas residenciais sob tipologias caracterizadas 
como Urbanas em mais de 85% do território. É possível associar a incomum característica de tipologias 
residenciais Periurbanas do Município de Itupeva, às políticas de Uso do Solo, que priorizam mais de 
90% do território com urbanizável. 
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Quadro 1 – Cenário 1 ITUPEVA – Habitações por definição conceitual de Uso do Solo  

 

 
Quadro 2 – Cenário 1 VALONGO – Habitações por definição conceitual de Uso do Solo 
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5.3.2.2. CENÁRIO 2 – MANCHA RESIDENCIAL POR PRODUÇÃO -  MAPA 11 (PÁG. 111) E MAPA 12 (PÁG. 113) 

O Cenário 2 consiste na interpretação da pesquisa do enquadramento das tipologias residenciais 
propostas nos Mapa 11 (pág. 111) e Mapa 12 (pág. 113), quanto ao entendimento do tipo de produção 
residencial: pelo mercado imobiliário; como produção de forma autônoma por parte do próprio morador 
em solo urbano; ou como não produto, vinculado à produção autônoma com características fundiárias 
rurais. 

Foi constatado no Município de Itupeva uma imperativa predominância da produção imobiliária e 
insignificante produção autônoma, possivelmente relacionadas às políticas urbanas constatadas pela 
pesquisa, que privilegiam o setor imobiliário na produção da cidade, enquanto que, no Município de 
Valongo foi constatado cerca de 2/4 da mancha residencial sob produção autônoma e os outros dois 
grupos com cerca de 1/4 da mancha cada. 

 

 
Quadro 3 – Cenário 2 ITUPEVA – Mancha Residencial por Produção 

 

 

Quadro 4 – Cenário 2 VALONGO – Mancha Residencial por Produção 
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5.3.2.3. CENÁRIO 3 – MANCHA RESIDENCIAL POR TIPO DE OCUPAÇÃO - MAPA 13 (PÁG. 117) E MAPA 14 (PÁG. 

119) 

Este cenário consiste na interpretação do enquadramento das tipologias residenciais propostas no Mapa 
13 (pág. 117) e Mapa 14 (pág. 119), quanto ao do tipo de ocupação ou estatuto encontrado, classificados 
como lotes/loteamento, condominial ou gleba/posse. 

No Município de Itupeva foi averiguada uma prevalência de cerca de 50% de áreas com tipologias 
classificadas sob algum estatuto condominial, todas classificadas como Comunidades Fechadas, para 
apenas 17,72% de loteamentos tradicionais. Em contraponto, na Freguesia de Valongo foi averiguada 
uma prevalência de 64,62% da mancha sob lotes/loteamento e apenas 21,18% sob arranjo condominial, 
entretanto, quase a totalidade dos últimos descritos é relativo a habitação plurifamiliar, que possui 
características condominiais diferentes das encontradas no Brasil, cabendo o condomínio destas 
edificações apenas a administração das áreas internas de circulação, sem a ocorrência de portarias, áreas 
e equipamentos de lazer comuns. 

 

Quadro 5 – Cenário 3 ITUPEVA – Mancha Residencial por Tipo de Ocupação do Solo 

 

 
Quadro 6 – Cenário 3 VALONGO – Mancha Residencial por Tipo de Ocupação do Solo 
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5.3.2.4. CENÁRIO 4 – MANCHA RESIDENCIAL SOB CARACTERÍSTICAS SEGREGATÓRIAS - MAPA 15 (PÁG. 123) E 

MAPA 16 (PÁG. 125) 

O Cenário 4 consiste na interpretação da pesquisa relativa ao enquadramento mais flexível dentro de um 
mesmo grupo das tipologias com características segregatórias, representadas no Mapa 15 (pág. 123) e 
Mapa 16 (pág. 125). No caso do Municipio de Itupeva a tipologia “4 – Chácaras e Sítios” foi 
considerada como segregatória decorrente das características adjacentes das Comunidades Fechadas, 
como, dificultar o acesso por meio de distantes e longas acessos exclusivos por meio de automóvel, 
grandes muramentos ou fechamentos em todo o perímetro, disposição das unidades em conjunto com 
outras de mesma categoria, qualificando o ambiente de forma homogênea. Enquanto que na Freguesia 
de Valongo a tipologia “5 – Habitação Plurifamiliar”, apesar de considerada no cenário 3 como 
condominial, não foi entendida como segregatória pelo motivo das únicas áreas comuns entre os 
condôminos corresponder as de circulação interna como corredores, elevador e escadas.  

No Município de Itupeva foi apurada um clara predominância da mancha de tipologias residenciais 
classificadas como segregatórias em quase 3/4 das áreas analisadas, em contrapartida, na Freguesia de 
Valongo há absoluta predominância da mancha de tipologias residenciais classificadas como não 
segregatórias, em 98,97% das áreas analisadas.   

 
Quadro 7 – Cenário 4 ITUPEVA – Mancha Residencial por Características Segregatórias 
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Quadro 8 – Cenário 4 VALONGO – Mancha Residencial por Características Segregatórias 
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5.4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este subcapítulo tem a intenção de apresentar resultados obtidos relativos a pesquisa do arcabouço 
regulamentar dos casos, interpretação das imagens aéreas e resultados obtidos através da comparação 
de cenários realizados pelo subcapítulo 5.3.2.; e dos Mapas 1 ao 21, iniciando de forma individual sobre 
questões caracterizadas como individuais e específicas dos casos, avançando para comparações entre a 
situação dos casos de estudo, e por fim, um diagnóstico relativo a cada um dos casos de estudo. 

 

5.4.1. ANÁLISES INTRA48 CASOS DE ESTUDO  

5.4.1.1. ANÁLISE DE DESEMPENHO ENTRE LOTES DA TIPOLOGIA “11.LOTEAMENTO ABERTO – 125-200M²” 

(PERÍMETRO ESBELTO X PERÍMETRO PROPORCIONAL) 

● Média dos lotes do exemplo 1 (Perímetro Esbelto): 8m de frente x 20m de profundidade  
● Média dos lotes do exemplo 2 (Perímetro Proporcional): 12,5m de frente x 15m de profundidade 

 
De acordo com a análise comparativa dos lotes dentro de uma mesma tipologia, compreendida como 
dentro de um espectro popular, aberto e de produção pelo mercado imobiliário, foi constatado um melhor 
desempenho de lotes com Perímetro Proporcional, ou seja, aqueles que possuem testada frontal/lateral 
e testada laterais com dimensões próximas. No caso do Perímetro Esbelto, ou seja, lotes que possuem 
perímetro alongado, foi percebido pela análise das imagens aéreas do Google Earth e imagens do 
percurso viário do Google Street View, aspectos de maior enclausuramento e fortificação das moradias, 
como a cobertura por telhamento ocupando aproximadamente a totalidade da testada frontal até os 
fundos da edificação, geralmente geminada de um dos lados, que mesmo com o recuo lateral de um dos 
lados avança com o beiral sobre a divisa, somado ao fechamento lateral murado e frontal de muros mais 
o portão visualmente permeável ou não, caracteriza uma menor permeabilidade e campo de visão de 
dentro das moradias para a rua. Enquanto que, no caso do Perímetro Proporcional, foi percebida uma 
incidência menor de coberturas ocupando todo o recuo frontal, além do uso de portões com gradis mais 
permeáveis, balaustres e muros mais baixos.  

 

Fig.1 – Imagem Aérea do Loteamento Exemplo 1. (Fonte: Google Earth) 

                                                      
48 Análise intra, significa que serão analisados os Casos de Estudo de forma individual 
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  Fig.2 – Imagem padrão da rua e fachadas do Loteamento Exemplo 1. (Fonte: Google Street View) 

 

 

Fig.3 – Imagem Aérea do Loteamento Exemplo 2. (Fonte: Google Earth) 

 

 

 Fig.4 – Imagem padrão da rua e fachadas do Loteamento Exemplo 2. (Fonte: Google Street View) 
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5.4.1.2. APROVEITAMENTO MERCADOLÓGICO DOS ESPAÇOS COM LOTES ESBELTOS   

O Caso A representa a situação de quadras compostas por Lotes com Perímetro Esbeltos com dimensões 
de 5m de frente e 25 de profundidade, totalizando 125m², enquanto que o caso B representa a situação 
de quadras compostas por Lotes com Perímetro Proporcional com dimensões de 8,35m de frente e 15 
de profundidade, totalizando 125,25m². Cabe destacar as vias representadas pela cor alaranjada com 8m 
de largura, e dimensões totais das áreas propostas de 105.156m² para o Caso A e 108.417m² no Caso B. 

Enquanto no Caso A foram constatados 17.656m² de sistema viário com 4 vias longitudinais, no caso B 
foram constatados 25.752m² de sistema viário com 6 vias longitudinais, portanto um maior 
aproveitamento da área de venda dos lotes no Caso A, dentro do cenário proposto na ordem de 83,21% 
de área loteável no caso A e 76,25% no caso B; uma diferença de 6,96%,  decorrente do maior perímetro 
dos lotes do caso A em relação ao B, mesmo que possuam áreas similares. 

 

Fig. 5 – Comparação entre o canário A e B (Fonte: autoria própria) 
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5.4.1.3. DESCONEXÃO DA MALHA VIÁRIA   

A Figura 6 demonstra a delimitação do Loteamento Fechado destacado, e os acessos por meio de 
estradas  pelo trecho Sul a partir de Itupeva e por meio de estrada a partir da Rodovia dos Bandeirantes 
do trecho Leste, entretanto as duas vias destacadas não possuem articulação, apesar da visível 
possibilidade, melhor demonstrado pela Figura 7, em tracejado. Foram indicados possíveis traçados de 
conexão entre as vias, uma vez que lindeiro ao trecho Norte do Loteamento Fechado destacado existe 
outro Loteamento Fechado em fase final de construção, que pela malha viária demonstrada é 
impossibilitado de acessar o centro do Município. 

 

 

Fig.6 – Delimitação do Loteamento Fechado e acessos viários. (Fonte: Google Earth / autoria própria) 

 

Fig.7 – Detalhe a desconexão de vias. (Fonte: Google Earth / autoria própria) 
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5.4.1.4. PERCURSOS DE LOTEAMENTOS ABERTOS E FECHADOS ATÉ O CENTRO DO PUCI 

A Figura 8 demonstra o percurso viário de alguns Loteamentos Abertos e Fechados até o nó viário do 
PUCI, indicado na cor amarela, Sistema Viário composto por trechos de Estradas pavimentadas em linha 
contínua e trechos de Estradas não pavimentadas em pontilhado. Foram desconsiderados deste, os 
loteamentos nos extremos Norte e Sul do Município. Anexo a indicação de distância em quilômetros de 
cada loteamento, está o tempo do percurso em minutos com base nos resultados obtidos através do 
Google Maps.  

É possível concluir que os Loteamentos Abertos apresentados encontram-se distantes e desconexos da 
da malha urbana, funcionando com núcleos autônomos estritamente residenciais, levando em 
consideração que apesar da distância com o centro e o tempo de percurso anotado, boa parte de seus 
moradores provavelmente tendem a usar o sistema de transporte público, uma vez que os dois 
loteamentos abertos mais distantes estão na tipologia mais popular “10.Loteamento Aberto - 125m²”, 
dificultando ainda mais o acesso e convívio da população entre as áreas. Na média dos exemplos 
apresentados os Loteamentos Fechados apresentaram distâncias e tempo de deslocamento maior que os 
Loteamentos Abertos, sucessivamente com 7 Km em 13 minutos e 30 segundos; e 5 Km e 8 minutos. 
Entretanto, conclui-se que os moradores de Loteamento Fechado se locomovem através de automóvel 
próprio, e estão distantes dos PUCI intencionalmente. 

 

Fig.8 – Percursos realizados de Loteamentos Abertos e Fechados. (Fonte: Google Earth / autoria própria) 
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5.4.1.5. LOTEAMENTO FECHADO DENTRO DE OUTRO LOTEAMENTO FECHADO 

A Figura 9 demonstra o caso do Loteamento Fechado 2 que possui acesso por via interna do destacado 
Loteamento Fechado 1, portanto cabendo destacar a qualidade extra segregatória do Loteamento 
Fechado 2, que para acessar o empreendimento é necessário primeiro atravessar a portaria do 
Loteamento Fechado 1, para após atravessar a portaria do Loteamento Fechado 2. 

 

 

Fig.9 – Detalhe do acesso de Loteamento Fechado por meio de outro Loteamento Fechado.                           

(Fonte: Google Earth / autoria própria) 

 

5.4.1.6. CEDÊNCIAS EM LOTEAMENTOS UNIFAMILIARES E CONJUNTOS MULTIFAMILIARES NA FREGUESIA DE 

VALONGO   

De acordo com a análise dos cenários apresentados é possível constatar dois âmbitos distintos de 
comparações relacionados aos quatro casos apresentados: Caso A de lotes unifamiliares de habitações 
tipo superior com 250m² cada; Caso B de lotes unifamiliares de habitação tipo Popular com 125,75m²; 
Caso C conjunto multifamiliar de unidades de ocupação tipo superior com 150m² cada; e Caso D 
conjunto multifamiliar de unidades de ocupação tipo popular com 63,75m² cada. As distinções 
mencionadas referem-se aos loteamentos e conjuntos de apartamentos multifamiliares, e às habitações 
de padrões superior e popular.  

A cedências obrigatórias de áreas destinadas à infraestrutura viária, equipamentos e espaços verdes de 
utilização coletiva, decorrente de operações urbanísticas de relevante impacto, possuem 
dimensionamento diferente entre tipologias de acordo com o PDM. No caso de moradia unifamiliar, 
valor único de 50 m²/fogo; e para habitação multifamiliar, valor relativo de 0,40m²/m². Comparando 
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separadamente os cenários dos Casos A e B, ou seja, lotes de metragem superior e popular, ambos com 
áreas totais semelhantes, foi possível constatar uma grande diferença entre áreas de cedências, 
resultando por parte do Caso A um melhor aproveitamento das áreas, na proporção de cada 5 lotes 
produzidos, 1 lote de cedência (40 lotes tipo produzidos mais 8 lotes tipo de cedências). E para o Caso 
B, na proporção de cada 5 lotes produzidos, 2 lotes de cedências (72 lotes tipo produzidos mais 28,5 
lotes tipo de cedências). Da mesma forma, quando comparados os Casos C e D, de apartamentos de tipo 
superior e popular, o resultado foi de mesmos valores para os dois casos, relacionado a relatividade das 
cedências por metro quadrado. 

Ao comparar os cenários tipo superior A e C, e tipo popular B e D, entre os tipos superiores os 
loteamentos A foram mais favoráveis ao empreendedor, enquanto que os tipos populares, tanto 
loteamentos quanto edifício multifamiliar obtiveram resultados próximos. 

ortanto, é possível concluir que a modalidade que menos demanda áreas de cedências, e portanto maior 
aproveitamento ao empreendedor, é o caso A – loteamento tipo Superior. Enquanto que direcionado as 
habitações de qualidade popular, apesar do constatado menor cedência para loteamentos, tendência de 
maior aproveitamento da tipologia multifamiliar, quando considerado também valores de infraestruturas 
e o maior rendimento por unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10 –  Caso A: Loteamento de lotes tipo superiores de 250m². 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.11 –  Caso B: Loteamento de lotes tipo populares de 125,75m². 
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Fig.12 –  Caso C: Conjunto multifamiliar de apartamentos tipo superior de 150m² cada. 

 

 

Fig.13 –  Caso C: Conjunto multifamiliar de apartamentos tipo popular de 63,75m² cada 

 

5.4.2. ANÁLISES INTER49 CASOS DE ESTUDO 

5.4.2.1. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O DESENHO DA MALHA DE LOTEAMENTOS NOS CASOS DE ESTUDO 

A presente análise tem a intenção em comparar loteamentos abertos, nos dois casos de estudo, como 
modelos frequentes por parte da produção de habitação nos respectivos cenários, em ambos os casos 
apresentados está destacado o número de lotes por quadra e cotas médias de dimensão das quadras, além 
do caso de Valongo, a indicação dos loteamentos e vias internas. 

A Figura 1 apresenta um núcleo habitacional do Município de Itupeva dentro da UUC (Perímetro 
Urbano) e da PUCI (Perímetro Urbano Consolidado Interpretado pela pesquisa) composto por quadras 
de 22 a 72 lotes, totalizando 545 lotes em 14 quadras. Uma média de quase 39 lotes por quadra, com 
lotes com área total média de 160m², quadras com dimensão longitudinal variante entre 90 e 320 e 
transversal de 40m.  

                                                      
49 Análise inter, significa que serão cruzados dados dos dois Casos de Estudo, Itupeva e Valongo. 
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Fig.1 – Imagem Aérea de Loteamento em Itupeva. (Fonte: Google Earth / autoria própria) 

Enquanto que a Figura 2 apresenta três loteamentos na Freguesia de Valongo, internos ao Solo Urbano, 
composto: no Caso A por quadras irregulares, que totalizam 46 lotes em 3 quadras, média de mais de 
15 lotes por quadra e lotes com área total média de 210m². Caso B composto por quadras irregulares 
que totalizam 93 lotes em 4 quadras, média de mais de 23 lotes por quadra e lotes com área total média 
de 168m². E Caso C composto por quadras irregulares que totalizam 34 lotes em 3 quadras, média de 
mais de 11 lotes por quadra e lotes com área total média de 250m.  

 

Fig.2 – Imagem Aérea de Loteamentos casos A, B e C em Valongo. (Fonte: Google Earth / autoria própria) 

Foi constatado no caso de Valongo loteamentos de menor dimensão, predominantemente malha 
irregular que alterna lotes com medidas padronizadas e díspares, quadras que alternam traçados 
ortogonais e orgânicos, entretanto não repetitivos, nos três casos, dois acessos distintos por núcleo, 
entretanto estes para a mesma via. Os recuos frontais têm dimensão entre 3 e 5m, ajardinados, 
descobertos, com fechamentos laterais para o vizinho por mureta de altura média e inexistência de 
garagem de veículo; janelas visíveis para a rua, fechamentos por gradil ou mureta baixa denotando maior 
permeabilidade, menor área de cobertura da edificação para o lote em comparação ao caso de Itupeva, 
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edificações de dois pavimentos, geminados dos dois lados nos Casos A e B e de um dos lados no Caso 
C; unifamiliar em todos os casos mais bifamiliar no Caso C (Figura 10). Também foram constatados 
comércio em todos os casos e cafés nos Casos A e B (Figura 8). Foi percebido melhor padrão de 
habitação no Caso C, relativo à maior lote, menor número de lotes por empreendimento, edificação 
geminada em apenas um dos lados e acabamento superior das edificações. 

No caso único de Itupeva foi constatado o desenvolvimento do loteamento de maior dimensão, com 
mais de três vezes o número de lotes se comparado aos três casos de Valongo. As características 
encontradas foram: predominantemente malha ortogonal e regular com acessos únicos direto a Rodovia 
ou estrada, quadras com traçado transversal repetitivo e lógico, recuos frontais de 5m cobertos, fachada 
composta por muro alto e gradil pouco ou não permeável, fechamentos laterais para o vizinho por muro 
alto até a cobertura caracterizando o enclausuramento da frente, janelas escondidas ou não perceptíveis 
para a rua, maior área de cobertura da edificação para o lote em comparação ao caso de Valongo, 
edificação de um pavimento, geminado dos dois lados, unifamiliar, ausente de comércio próximo. 

As Figuras 3 a 10 apresentam imagens do cenário urbano encontrado  nos respectivos casos, sendo que 
a Figura 6 retrata o Caso A de Valongo, Figuras 7 e 8 o Caso B de Valongo, Figuras 9 e 10 o Caso 
de Valongo e Figuras 3, 4 e 5 o caso de Itupeva.  

 

Fig.3  –   Imagem da rua e fachadas do loteamento em Itupeva. (Fonte: Google Street View) 

 

Fig.4  –   Imagem da rua e fachadas do loteamento em Itupeva. (Fonte: Google Street View) 
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Fig.5  –   Imagem da rua e fachadas do loteamento em Itupeva. (Fonte: Google Street View) 

 

Fig.6  –   Imagem da rua e fachadas do loteamento caso A em Valongo. (Fonte: Google Street View) 

 

Fig.7  –   Imagem da rua e fachadas do loteamento caso B em Valongo. (Fonte: Google Street View) 
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Fig.8  –   Imagem de café e comércio do loteamento caso B em Valongo. (Fonte: Google Street View) 

 

Fig.9  –   Imagem de comércio e moradia bifamiliar do loteamento caso C em Valongo.                                      

(Fonte: Google Street View) 

 

 

Fig.10  –   Imagem de comércio e moradia bifamiliar do loteamento caso C em Valongo.                               

(Fonte: Google Street View) 
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5.4.2.2. CENTRALIDADES CONSOLIDADAS NOS CASOS DE ESTUDO 

A presente análise tem a intenção em comparar áreas centrais consolidadas nos dois casos de estudo. 

Foram detectadas quadras de maior dimensão e impermeabilidade do solo no caso de Itupeva (Figura 
11), que apesar da malha não ser em grelha, o traçado apresenta lógica retícula, além de, aparente maior 
aglomeração e maior número de galpões e construções de grande dimensão. Em Valongo (Figura 12) 
foi constatado maior concentração de áreas verdes públicas e particulares, traçado e malha orgânica 
monocêntrica, miolos de quadra com produção agrícola e edificações de pequeno e médio porte, 
geminadas no limite para a rua. 

  

 

Fig.11 – Imagem Aérea da área central em Itupeva. (Fonte: Google Earth / autoria própria) 

 

 

Fig.12 – Imagem Aérea da área central em Valongo. (Fonte: Google Earth / autoria própria) 
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5.4.2.3. NÚCLEOS DISTANTES OU ISOLADOS NOS CASOS DE ESTUDO 

A presente análise compara núcleos residenciais abertos distantes ou isolados da malha urbana nos dois 
casos de estudo. 

Foi constatado que o caso relativo ao Município de Itupeva (Figura 13), apresenta desarticulação com 
a malha urbana, principalmente caracterizado pelo acesso único e descontínuo em trajeto de 4,5 Km até 
o perímetro da PUCI (Perímetro Urbano Consolidado Interpretado pela pesquisa), representado no 
subcapítulo 5.4.1.4., além de outras características como: alta aglomeração, lotes mínimos de 125m², 
pouca ou nenhuma área verde ou equipamentos públicos, inexistência de comércio ou serviços, 
caracterizando este núcleo como direcionado às classes mais pobres. Enquanto que o caso relativo à 
Freguesia de Valongo (Figura 14), apesar de distante, está conectado à malha urbana, representado no 
Mapa 21 (pág. 159). Apresenta média aglomeração de casas e conjuntos de apartamentos, estes últimos 
apesar de lindeiros apresentam desarticulação para a malha urbana, sendo possível distinguir os três 
exemplos destacados de núcleos independentes, núcleo A multifamiliar e desarticulado, e núcleos B e 
C composto por casas articuladas entre si por uma via.   

 

Fig.13 – Imagem Aérea de núcleo isolado em Itupeva. (Fonte: Google Earth / autoria própria) 

 

Fig.14 – Imagem Aérea de núcleo distante em Valongo. (Fonte: Google Earth / autoria própria) 
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5.4.3. POLÍTICAS URBANÍSTICAS E A QUALIDADE DO ESPAÇO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITUPEVA 

A pesquisa aponta para uma possível tendência do Município de Itupeva em tratar o parcelamento, uso 
e ocupação do solo em um primeiro momento de forma mercadológica, semelhante a um balcão de 
negócios, para em um segundo momento tratar de forma estratégica o planejamento urbano. Admitindo 
o segundo cenário vinculado ao primeiro, é perceptível que o Município pratica o planejamento e 
políticas urbanas preferencialmente de acordo com as oportunidades imobiliárias, mais facilmente 
percebidas pelo tratamento dado ao Zoneamento, pelas descontinuidades da malha viária e fragmentação 
da mancha urbana, e pulverizados bolsões residenciais abertos ou fechados. Esta constatação, foi 
demonstrada no Mapa 17 (pág. 147) de Núcleos Isolados, apesar do PDM estipular diretrizes 
sustentáveis de consolidação e conexão do tecido urbano e proteção das Macrozonas 2-UDC e 4-UPH, 
conforme Mapa 7 (pág. 93). Apontadas pela pesquisa, como políticas genéricas e não praticáveis, o 
PDU é desarmônico em relação as diretrizes do PDM, que por sua vez foi constatado como rígido e 
arbitrário, disposto a incentivar a descontinuidade e fragmentação do tecido urbano, demonstrado pelo 
Mapa 18 (pág. 149) de Vazios Urbanos. 

O destacado crescimento populacional no Município de Itupeva projetado pelo IBGE (IBGE, 2010; 
PORTAL IBGE, 2017) de 27% entre 2010 e 2017, pode ser justificado pela característica de cidade 
dormitório relacionada ao dois fatores, apresentados no subcapítulo 5.1, referentes as estruturas 
rodoviárias de administração privatizada de melhor qualidade e a gênese das quatro Rodovias do 
Cinturão de Loteamentos do Interior Paulista partirem dentro de um mesmo raio junto a junção das 
Marginais Pinheiros e Tietê de São Paulo. Estes fatores, somados ao papel propício da legislação e 
regulamentação urbana no município, cria em Itupeva um ambiente com condições prósperas ao 
desenvolvimento prioritário de Comunidades Fechadas, impulsionado por: (i) crescente busca das 
classes médias-altas e altas, de centros como São Paulo, Campinas e Jundiaí, no distanciamento da vida 
caótica e perigosa dos grandes centros urbanos, subordinado ao sonho da vida condominial suburbana, 
segura, bucólica, incorporada a um pacote de valores entendidos como superiores e dentro de um raio 
de tempo acessível quanto a mobilidade profissional e social que os grandes centros proporcionam; e 
(ii) pelo poder público concentrado em abarcar tal atenção por meio da atração por parte dos 
Loteamentos Fechados e desenvolvimentos similares pelo mercado imobiliário.  

Através da série histórica decorrente das aprovações de loteamentos, fornecido pelo GRAPROHAB 
entre 2010 e 2017 (GRAPROHAB, Série histórica 2010-2017), foi possível constatar a criação de 
2.84250 lotes em nove grandes empreendimentos no período. Este número que pode ser considerado 
como elevado para um município com cerca de quarenta e cinco mil habitantes, mas distante dos cerca 
de cinquenta e sete mil habitantes projetados para o mesmo período pelo IBGE, provavelmente suprido 
pela grande oferta de estoque de lotes disponíveis.  

A pesquisa aponta para uma preferência por parte do município às tipologias segregatórias horizontais 
presentes no PDU, demonstrado pelo subcapítulo 5.3.2.4., que pode ser parcialmente justificada pelo 
disposto no inciso IV do art. 220 do PDU, onde explicita que os serviços públicos dentro de Loteamentos 
Fechados são desempenhados pela Associação de Proprietários destas tipologias fechadas. Além disso, 
segundo o § 4º do mesmo artigo, os Loteamentos Fechados estão autorizados a submeterem estatutos 
próprios mais restritivos, desde que aprovados pela prefeitura. Portanto, do ponto de vista financeiro, é 
amplamente vantajoso ao município, a conversão de uma grande gleba rural, que pouco paga impostos 
a municipalidade, em área urbana passível a impostos urbanos como o Imposto Predial e Territorial 

                                                      
50 Número estimado pela falta de dados decorrente sobre o número de lotes de um dos empreendimentos 
pesquisados, sendo realizado uma média entre os 8 demais para a definição de 315,77 lotes de média por 
empreendimento, totalizando 2.842 lotes. 
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Urbano (IPTU), aliada a supressão da obrigação do município de prestar serviços públicos de 
manutenção e zeladoria urbanas.  

O PDU autoriza duas modalidades distintas de Comunidades Fechadas horizontais, ambas percebidas 
pela pesquisa como facilitadas pela municipalidade ao não impor barreiras referentes ao alto impacto 
destes desenvolvimentos no ambiente e malha urbana. São as tipologias: Condomínio Horizontal (CH) 
disposto no art. 63º do PDU, e o Loteamento com Acesso Controlado (LAC) disposto no art. 217º do 
PDU. Na prática, este último termo é relativo ao Loteamento Fechado; enquanto o Condomínio 
Horizontal é aceito em todo o território urbanizável sob as categorias residencial, não residencial e misto. 
O Loteamento de Acesso Controlado é aceito em quase todo território urbanizável, exceto raras exceções 
pontuais presentes no Zoneamento; e é estrito ao uso residencial. A importância dada a estas tipologias 
pode ser melhor percebida pelo anexo III do PDU, exclusivo ao apontamento de áreas, índices e 
coeficientes relacionados exclusivamente a Condomínio Horizontal. Foi percebida uma grande 
flexibilidade por parte da legislação, de áreas máximas permitidas por empreendimento em 
determinados setores, conforme demonstra o Mapa 19 (pág. 151), que vincula o cruzamento de dados 
do anexo III do PDU com o Zoneamento. Foi possível, então, verificar 56,59% do território do município 
ou 62,32% das áreas urbanizáveis disponíveis a Condomínio Horizontal com áreas máximas de 
200.000m²; enquanto que não foram percebidas áreas máximas para a tipologia de Loteamento Fechado, 
segundo a regulamentação municipal. Portanto, é concebível apontar a clara incoerência da 
regulamentação, que de forma superficial e genérica, estipula diretrizes para a reestruturação e 
consolidação da malha existente, enquanto que a prática do Planejamento Urbano do PDU incentiva e 
até privilegia a expansão urbana segregatória e descontinuada por enormes Comunidades Fechadas. 

Foi percebida uma diferença substancial entre os modelos de Condomínio Horizontal e Loteamento 
Fechado quanto a doação e destinação de áreas à municipalidade. Enquanto o Condomínio Horizontal é 
regido sob a lei 4.591/1964 de Condomínios, e portanto, habitação residencial multifamiliar enquadrada 
sobre fração ideal; o Loteamento Fechado é regido sob a Lei 6.766/1979 de Parcelamento do Solo, 
portanto, habitação residencial unifamiliar sobre lote. De acordo com o art. 55º do PDU as residências 
multifamiliares devem reservar 5% da área total à municipalidade, dispensados os lotes menores que 
5.000 m², juntamente com o art. 65º que indica 25 m² de áreas destinadas ao lazer por fração ideal. Por 
outro lado, a lei de parcelamento do solo impõe um total de 35% de doação para áreas públicas, sendo 
20% para áreas verdes, 5% para uso institucional, e o restante para o sistema viário, conforme o art. 124 
do PDU. 

Foi percebida também uma particularidade, suplementada em 2014 pelo PDU, relacionada a 
empreendimentos vinculados a programas de classes sociais mais baixas como Habitações de Interesse 
Social (HIS) alargados pelo programa de habitação Minha Casa Minha Vida (MCMV), também a classe 
média pelo Habitações de Mercado Popular (HMP). Estes empreendimentos para classes mais baixas 
são penalizados, com uma maior destinação de áreas institucionais e verdes. Segundo os art. 66-A e 66-
B entre 20.000 m² e 100.000 m² de área total do empreendimento, deve haver a destinação de 10% e 5% 
para áreas institucionais e verdes respectivamente, e para acima de 100.000 m², destinação de 5% e 20% 
sobre as áreas totais para áreas institucionais e verdes. Estas medidas incomuns podem ser 
compreendidas como uma estratégia em distanciar o público mais carente do Município, que privilegia 
tipologias urbanas economicamente superiores como as Comunidades Fechadas horizontais destacadas 
de Loteamentos Fechados e Condomínios Horizontais, percebido pela pesquisa, como predominantes 
no território e disponíveis pela legislação de forma abundante. 

O PDM e o PDU, sobre o ordenamento territorial, possuem diretrizes relacionadas ao sustentável 
controle urbano do território, entretanto em muitos casos, o resultado averiguado na pesquisa foi o 
oposto, como nos incisos I e VI do art.19º do PDM, onde respectivamente define a consolidação do 
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espaço urbano e o controle a urbanização no sul do território. No entanto, foram constatados o incentivo 
de fragmentação e descontinuidade do espaço urbano, além do incentivo a novos empreendimentos no 
sentido sul. Os incisos V, VI do § 2º do PDU, respectivamente definem a consolidação e reestruturação 
da malha urbana, e a urbanização compatível com as tradições e expectativas da comunidade, que, no 
entanto, foram constatados o incentivo a descontinuidade da malha urbana e o incentivo às Comunidades 
Fechadas, tipologias conceitualmente segregatórias e contrárias às comunidades locais. 

Por outro lado, foram constatadas também, medidas legislativas para corrigir exageros relacionados ao 
incentivo das Comunidades Fechadas no Município, como a anterior definição de “área para lazer e 
equipamentos comunitários”, que passou para “parcela de terreno de propriedade comum aos 
condôminos que não seja de uso exclusivo de uma ou outra unidade autônoma, nem reservada para 
circulação de veículos” (inciso IX, do art. 2 do PDU). Portanto, definia o objeto descrito como 
exclusividade condominial; após, alterado e adicionados os incisos IX, IX-A e IX-B do mesmo artigo 
do PDU, as figuras de área de lazer, área de lazer comunitário, e área verde, denotando apenas ao inciso 
IX-A vinculação condominial. Contudo, a mentalidade condominial pode ser percebida na definição de 
construção ou edificação residencial multifamiliar do inciso XXXIII, art. 2º do PDU condicionado a Lei 
4.591/1964, que dispõe sobre condomínios, onde caracteriza todas as edificações residenciais 
multifamiliares como condomínio residencial, além de outras tipologias condominiais definidas nos art. 
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, respectivamente condomínio comercial e de serviços horizontal, 
condomínio industrial horizontal, condomínio residencial, comercial e de serviços vertical, e conjunto 
de edificações em condomínio, que exemplificam a normalidade do cenário condominial brasileiro 
descrito no subcapítulo 3.2. e demonstrado no Mapa 19 (pág. 151).  

 A pesquisa apurou uma deficiente qualidade do espaço urbano no Município de Itupeva, relacionado a 
diversos fatores que influenciam negativamente a conectividade dos espaços como um todo, e a escassa 
permeabilidade de lotes ou glebas, física ou visual, individual ou sob arranjos condominiais. Os fatores 
mencionados podem ser divididos em dois gêneros: (i) ações diretas e (ii) ações indiretas, ambas 
relativas às regulações urbanísticas e políticas municipais para com o planejamento urbano. O primeiro 
gênero (i) está principalmente relacionado com a postura da produção habitacional por parte do 
Município, mais comercial e menos gestora dos interesses públicos, que favorece, através das regulações 
urbanas, o desenvolvimento de grandes empreendimentos imobiliários perimetrais, isolados e 
desconexos da mancha urbana consolidada, sejam Comunidades Fechadas ou loteamentos abertos, 
conforme demonstrados nos Mapa 17 (pág. 147) e Mapa 20 (pág. 153). Além disso, há um descaso do 
município em preencher os vazios urbanos através da continuidade da malha urbana demonstrada no 
Mapa 18 (pág. 149), composta por um pequeno núcleo de serviços e comércio, setores industriais no 
trecho leste do Perímetro Urbano e grandes áreas residenciais fragmentadas e distantes entre si, que na 
prática desempenham o papel de bolsões de acesso único, como Loteamentos Fechados e outras 
Comunidades Fechadas. Mesmo quando há loteamentos abertos, estes também conferem as mesmas 
características segregatórias de Comunidades Fechadas, como o afastamento do contato e convívio 
social através da dificuldade de acessos, ocasionada por quilómetros de percurso desértico e agrário, que 
resultam num mesmo cenário socialmente homogêneo, exclusivamente residencial, distante de 
transportes, comércio e serviços, conforme representado nos subcapítulos 5.4.1.3, 5.4.1.4 e 5.4.1.5. O 
segundo gênero (ii) definido como indireto, é frequentemente utilizado pelas regulações urbanísticas 
dos municípios brasileiros de forma equivocada, constatado pela pesquisa histórica no subcapítulo 3.1. 
referente ao hábito do planejamento urbano brasileiro desde os anos 1930, em importar conceitos 
fechados como símbolo de avanço e modernidade; neste caso relativo a parâmetros urbanísticos 
excessivamente rígidos, que acabam por repercutir efeitos inversos ao proposto, tais como lotes 
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mínimos, recuos, comprimento de quadras, coeficientes de aproveitamento e cul-de-sacs, tema melhor 
desenvolvido a seguir.  

Ao criar o regramento federal de lote mínimo em 125 m² pela Lei 6.766/1979, em um país de população 
predominantemente pobre, a legislação brasileira acarretou duas principais situações, de acordo com a 
percepção dos resultados encontrados. Ambas constatadas como regularmente desconsideradas pela 
literatura científica de acordo com a pesquisa bibliográfica, a primeira (i) alusiva ao fato do legislador 
sob um cenário de desordem e precariedade fundiária, referente a assentamentos irregulares e a 
inexistência de uma regulamentação que padronizasse o ato de urbanizar, instaurar um lote mínimo 
economicamente voluptuoso para as classes mais baixas, dificultando o acesso a moradia própria, 
demasiado dispendioso e inacessível a grande parte da população. A segunda (ii) alusiva a desleixada 
paisagem urbana dos bairros residenciais abertos, principalmente vinculados a classes mais baixas, que 
constituem de forma aglomerada o cenário urbano da cidade, constituído pelas fachadas dos loteamentos 
abertos no Município, como constatado nos subcapítulos e 5.3.1. e 5.4.1.1, justificável pelo grande 
esforço econômico e também físico de seus moradores, dado que as classes mais baixas auto constroem 
suas moradias de acordo com o argumentado no subcapítulo 3.3.2., cenário inverso das classes 
superiores então dentro de Comunidades Fechadas sob estatutos rígidos quanto o tratamento e 
manutenção da impecável paisagem urbana. Ou seja, em um primeiro (i) momento o cidadão não tem 
possibilidades financeiras de adquirir um lote maior do que a sua capacidade, e em um segundo (ii) 
momento quando ocasionalmente este consegue o feito, o proprietário volta suas atenções para dentro 
do imóvel, de costas para a rua e a sinergia urbana, tanto em finalizar a edificação o suficiente a utilizá-
la, quanto em murar e fortificar os limites do lote, principalmente quanto a fachada, decorrente da falta 
de segurança pública, renunciando o tratamento das fachadas, muros e passeios, este último também de 
responsabilidade do proprietário; entre outras consequências agravando a permeabilidade visual dos 
imóveis. 

Sobre o argumento abordado anteriormente, referente ao segundo gênero proposto de ações indiretas 
relativas às regulações urbanísticas e políticas municipais para com o planejamento urbano, foi 
perceptível a constatação, de acordo com o caso estudado, de que parâmetros urbanísticos 
excessivamente rígidos no caso de Itupeva, obtiveram efeito inverso ao de promover maior qualidade 
urbana nos cenários de loteamentos abertos, incentivando a degradação do espaço público, 
enclausuramento e fortificação das moradias, monotonia da paisagem, excessivo uso residencial 
homogêneo, poucos pontos de encontro e sinergia comunitária, além de poucos equipamentos públicos, 
áreas verdes e de lazer. Medidas como o já mencionado lote mínimo de 125 m², somado a recuos frontais 
e laterais excessivos acompanhado de testadas mínimas, comprimento de quadras muito rígidos, 
coeficientes de aproveitamento exagerados e a banalização de cul-de-sacs, viabilizaram uma situação 
de estandardização dos projetos de loteamentos que entre diversas consequências, é benéfica ao mercado 
imobiliário e perniciosa ao interesse público. No entanto, é importante denotar que este trabalho não 
possui nenhuma intenção em criminalizar ou achacar as ações do mercado, mas sim a permissibilidade 
e falta de conduta apropriada praticada pelo poder público relativo ao desenvolvimento de políticas, 
planos e regulamentos urbanísticos, admitindo a justificável busca do mercado pelo maior lucro 
possível, sob a autêntica responsabilidade do poder público em aprovar e fiscalizar a expansão urbana. 
Foi constatado o cenário esperado para ambientes de regulações e fiscalizações permissivas sob forte 
influência do mercado, neste caso a maximização dos ganhos sob inconsequentes repercussões ao 
ambiente interpelado, que por meio de enormes empreendimentos distantes, repetitivos, homogêneos e 
desconexos da malha urbana, por vezes com dimensões de bairros, são praticáveis pela possibilidade 
aberta pelo poder público em instaurar a Área Urbanizável em quase 91% da área do Município, e o fato 
das áreas mais distantes das infraestruturas urbanas e viárias possuírem um valor de aquisição menor.  
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As testadas mínimas de 5m em loteamentos populares, conforme o PDU de Itupeva aparentemente 
inofensivas podem ser consideradas como a gênese dos problemas destacados, que evoluem quando 
somados a outros parâmetros urbanísticos descritos, resultando em uma espiral de padrões urbanísticos 
nocivos ao ambiente abordado. Lotes mínimos de 125 m² com testada mínima de 5 m, resultam em uma 
profundidade de 25 m, portanto lotes estreitos e fundos. Os recuos frontais mínimos de 5 m afastam 
excessivamente as janelas das edificações e o olhar do morador para o que acontece na rua, repelindo o 
laço entre a comunidade na construção de um ambiente urbano sustentável; levando em consideração 
que moradias em bairros abertos de ricos ou pobres possuem os mesmos problemas de segurança, 
caracterizado por parte dos imóveis como muros e portões altos com pouca ou nenhuma permeabilidade 
visual como medida de segurança, exemplificado no 5.4.1.1 e 5.4.2.1. Deste modo, o fator da testada 
mínima, recuo frontal mínimo e as medidas de segurança encontradas pela população como contínuos e 
altos fechamentos frontais, são suficientes para caracterizar as residências como objetos individuais 
voltados para si mesmos, quase como Comunidades Fechadas. Da mesma forma, renegam o envoltório, 
enquanto que o cenário desértico e largado encontrado nas ruas, formado pela repetição lindeira do caso 
descrito, amplifica a falta de segurança, que por sua vez colabora para mais residências como a situação 
descrita, complementando a destacada espiral de padrões urbanísticos nocivos. A testada mínima possui 
também um fator mercadológico em maximizar os lucros, se comparado a lotes de mesma dimensão 
com testada maior. Loteamentos com lotes de menor testada proporcionam uma maior repetição destes 
e maximização de aproveitamento da quadra, relacionado ao maior perímetro dos lotes estreitos, 
conforme cenário descrito pelo subcapítulo 5.4.1.2. relativo ao aproveitamento mercadológico dos 
espaços com lotes esbeltos, consequentemente resultando em um número menor de sistema viário. Este 
último, diferente do lote, que agrega valor, é considerado como custo com o agravante de ocupar o 
espaço de outros lotes, portanto, é possível concluir que quadras com lotes mais estreitos e profundos 
possuem uma rentabilidade maior, entretanto pior qualidade urbanística. 

O PDU, ao não levar em consideração a padronização excessiva do desenho urbanístico e a combinação 
de dimensões diferentes de lotes, somado aos destacados parâmetros urbanísticos rígidos, bem como 
comprimentos de quadra máximo associados a banalização de vias terminadas em cul-de-sacs que 
desarticulam a malha viária, de maneira indireta impôs ao mercado um padrão de empreendimentos 
constituídos por uma malha repetitiva e monótona de grandes desenvolvimentos ortogonais, resultante 
da composição de diversas quadras de lotes mínimos, de acordo com o Zoneamento, retangulares e 
estreitos, levando a maximização da produção distante de cenários de heterogeneidade social e usos 
mistos, entendidos pela pesquisa como associados pela produção como riscos desnecessários, uma vez 
que não são solicitados pelo regulamento. Diferente das Comunidades Fechadas constatadas, os 
loteamentos abertos principalmente de lotes com menor dimensão, apresentaram poucos equipamentos 
públicos, áreas verdes e infraestruturas de lazer, provavelmente relacionadas às políticas que buscam 
facilitar os desenvolvimentos entendidos como sociais para as classes mais baixas, diminuindo 
justamente as áreas de doações ao Município dos equipamentos constatados como deficientes. 

Foi constatada uma relativa distância entre os loteamentos abertos internos ao Perímetro Urbano 
Consolidado Interpretado (PUCI) pela análise da pesquisa, enquanto que os externos ao PUCI, 
encontram-se fragmentados e pulverizados pelo território, de acordo com o Mapa 20 (pág. 153). Em 
ambos os casos, foi percebida a desconexão da malha viária e do traçado adotado pelo desenho urbano, 
permitindo uma percepção de que foram projetados como objetos isolados, desprendidos do envoltório. 

Ao contrário de muitos Municípios, em um movimento que vem crescendo no envoltório de grandes 
centros urbanos, foi constatado em Itupeva o centro mais pobre enquanto que a periferia mais rica. O 
centro constituído predominantemente por setores industriais e loteamentos abertos residenciais, com 
menor disponibilização de equipamentos públicos, áreas verdes e infraestruturas de lazer; ao passo que 
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as periferias são constituídas predominantemente de Comunidades Fechadas horizontais de lotes ou 
chácaras, ou mesmo loteamentos e chácaras abertas que pelo posicionamento no território funcionam 
com Comunidades Fechadas pelo difícil acesso, com amplas áreas de equipamentos públicos, áreas 
verdes e infraestruturas de lazer. 
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5.4.4. POLÍTICAS URBANÍSTICAS E A QUALIDADE DO ESPAÇO URBANO NA FREGUESIA DE VALONGO 

O PDM de 2014, ao limitar o Solo Urbano de acordo com a Zona Urbana Consolidada descrita no art. 
5º, e não criar espaços com características de Zonas de Expansão Urbana, como verificado no caso de 
Itupeva, optou por um caminho em manter uma única mancha urbana mais favorável a estruturação e 
conectividade da malha existente, através da limitação da urbanização, e priorização dos vazios urbanos 
existentes como os demonstrados no Mapa 6 (pág. 85). Foi percebida pela pesquisa, a estagnação desde 
a última crise econômica no país, que retraiu substancialmente os planos de expansão da Freguesia, 
principalmente vinculados a proximidade com o Porto e localização na Área Metropolitana do Porto. O 
PDM adota uma medida particular quanto a Qualificação do Solo (Zoneamento), em considerar 
praticamente toda a extensão do Solo Urbano da Freguesia vinculada a seis áreas de Unidade Operativa 
de Planeamento e Gestão (UOPG) com uma única pequena exceção, demonstrada no Mapa 5 (pág. 83). 
Portanto, ao tratar o território como um todo e não apenas trechos específicos, o legislador expandiu as 
possibilidades de ocupação, de forma a aumentar a maleabilidade e adaptação a diferentes cenários de 
acordo com as especificidades político-econômicas do momento, através de medidas pontuais para cada 
particularidade conforme Plano de Urbanização (PU) ou Plano de Pormenor (PP). A Qualificação do 
Solo trata os vazios urbanos como áreas urbanizáveis, sob a designação (3), sendo estas as únicas 
vinculadas às UOPG. Diferentemente, as outras subcategorias (1) e (2), respectivamente, são referentes 
a qualificação do solo urbanizado dentro e fora da Zona Urbana Consolidada, e, portanto, estas não 
vinculadas aos UOPG; entretanto tais UOPG não existem até o momento, decorrentes da possibilidade 
de congelamento das áreas devido a parâmetros projetados fora de seu tempo, sendo tais planos 
discutidos e executados apenas quando necessários. 

De acordo com o art. 44º do PDM, relativo aos princípios da exequibilidade do Solo Urbano, são 
admitidas ocupações que não promovam roturas morfológicas ou funcionais nas estruturas urbanas, no 
caso de em solo urbanizável privilegiar a consolidação do sistema urbano e suprir as necessidades de 
expansão definidas para as UOPG. Entretanto, apesar da observada condensação e conectividade da 
malha urbana, foram constatados através do Mapa 21 (pág. 159), três casos de núcleos distantes 
constituídos por conjuntos de habitações plurifamiliares e incorporações modernas51 internas a mancha 
urbana consolidada. Estes casos são percebidos pelo Mapa 6 (pág. 85), como envoltos a vazios urbanos, 
e segundo a pesquisa realizada, estes vazios foram motivados pela crise no setor imobiliário da década 
passada em Portugal, que entre diversas medidas, acarretou no replanejamento e supressão da expansão 
urbana por parte do mercado e consequentemente o PDM, de modo a justificar então, as três áreas no 
Mapa 21 (pág. 159) interpretadas como “Expansão Urbana Suspensa”, que possuem características 
incomuns ao padrão urbanístico, como sistema viário, equipamentos e serviços superdimensionados; 
vias que terminam na mata; demarcação de futuro sistema viário e quadras; além da existência de 
esqueletos de edificações inacabadas, inclusive em áreas fora do Perímetro do Solo Urbano, de forma 
que os casos demonstrados de núcleos distantes sejam pontuais e relativos a planos mal sucedidos, 
vinculados a anteriores realidades político-econômicas cujo PDM buscou adaptar soluções. 

O arcabouço urbanístico regulamentar da Freguesia de Valongo possui uma tipologia de uso residencial 
a mais do que as tradicionais unifamiliar e multifamiliar encontradas em Itupeva; a tipologia bifamiliar, 
associada no PDM como opção em todos os casos de unifamiliar, que na prática, alarga as possibilidades 
e cenários possíveis a urbanidade. Principalmente condicionado a moradias com valores mais acessíveis, 
o uso bifamiliar foi facilmente percebido por toda a Freguesia, exemplificado no subcapítulo 5.3.1.1. 
figuras 23, 24 e 25. Tanto as operações urbanísticas de loteamento, quanto outras operações de 
semelhante impacto, devem prever cedências gratuitas de áreas a municipalidade; segundo o art. 93º, 

                                                      
51 Tipologias interpretadas pela pesquisa descritas no subcapítulo 5.3.1.2. 
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deve haver destinação das infraestruturas viárias, equipamentos e espaços verdes de utilização coletiva, 
no entanto “compete à câmara municipal decidir sobre a pertinência das áreas de cedência, e sobre a 
percentagem”. Todavia, o artigo seguinte dimensiona as segundas e terceiras cedências citadas. No caso 
de operações urbanísticas em solo urbanizado fora da zona urbana consolidada, ou seja, com a 
designação (2) da Qualificação Urbana, deve haver doação de 50 m² por fogo para unifamiliar e 0,40 
m²/m² para multifamiliar, correspondendo a metade destes valores para dentro da zona urbana 
consolidada (1) e em solo urbanizável (3) a referência da subcategoria (2) quando da inexistência dos 
planos UOPG. Portanto é perceptível no caso de loteamentos, a penalização de lotes menores se 
comparados a lotes de maior dimensão, ao propor uma medida específica por fogo e não por metro 
quadrado, como no caso das habitações multifamiliares; desta forma o legislador provocou uma situação 
mais vantajosa ao empreendedor para desenvolver empreendimentos com lotes maiores, associados a 
habitações de padrão mais alto, enquanto que o mercado de habitações populares tende a ficar mais 
restrito aos edifícios multifamiliares, melhor exemplificado pelo subcapítulo 5.4.1.6, relativo a 
cedências em loteamentos unifamiliares e conjuntos multifamiliares na Freguesia de Valongo. 

Diferente do desconexo e segregatório cenário urbano encontrado em Itupeva, em Valongo foram 
percebidas qualidades de maior articulação, resiliência e padrões urbanísticos mais acolhedores e 
sustentáveis. Predominantemente, conforme percebidos pela pesquisa, os padrões são (i) a não 
uniformização e traçado orgânico de lotes e quadras; (ii) fechamentos permeáveis por baixos gradis ou 
muretas; (iii) pequenos recuos frontais ou inexistentes, aproximando as janelas ao limite da rua, 
afirmando a permeabilidade da paisagem; (iv) predomínio de edificações unifamiliares e bifamiliares 
com garagem nos fundos, mesmo quanto edificações em banda, por acesso comum em um dos recuos 
laterais; (v) grande disseminação de moradias bifamiliares compostas geralmente por edificações de 
dois pavimentos com acessos distintos externos a edificação e internos ao lote, sendo cada unidade um 
pavimento independente; (vi) grande número de miolos de quadra com produção agrícola familiar; (vii) 
edificações de apartamentos multifamiliares com fechamento por embasamento volumétrico ausente de 
muros e existência de comércio junto a rua; (viii) existência de moradias em lotes menores que 125m²; 
(ix) médios e pequenos desenvolvimentos habitacionais. Outro fator que agrega sustentabilidade e 
resiliência urbana, foi a existência de diversos pequenos cafés pulverizados por toda a Freguesia de 
Valongo, que funcionam como centros de sinergia comunitária e coesão social, atraindo e 
movimentando os bairros, principalmente os que possuem prevalência de uso residencial, 
proporcionando maior sensação de segurança e pertencimento aos moradores dos bairros, e menor 
monotonia no ambiente. As qualidades abordadas neste parágrafo podem ser verificadas no subcapítulo 
5.4.2. que compara cenários entre Valongo e Itupeva. 

Foi percebida uma crescente tendência na produção de desenvolvimentos designados, pela pesquisa, no 
subcapítulo 5.3.1.1., como Incorporações Modernas, exemplificadas nas figuras 29, 30. 
Preferencialmente direcionado às classes mais altas, estes desenvolvimentos podem ser vinculados a 
empreendedores autônomos com poucas unidades ou grandes investimentos por empresas do mercado 
imobiliário com numerosas unidades, ambos casos constatados pela pesquisa. 

É possível concluir que a população que realiza movimentos pendulares para grandes centros possui 
maior heterogeneidade em Valongo se comparado a Itupeva, uma vez que os dois casos são considerados 
cidades dormitórios. Foi constatado, referente ao trajeto Valongo-Porto, a existência de um percurso 
principal com pagamento obrigatório de portagem, também mais rápido pela Autoestrada; e quatro 
outros percursos por estradas secundárias, sem a obrigatoriedade pagamento de portagens até o 
momento. Esta condição é diferente da encontrada em Itupeva, onde para cada deslocamento para São 
Paulo ou Campinas é obrigatório o pagamento de pedágios. Já, no caso português, há oferta de transporte 
público de Valongo-Porto e pode ocorrer por comboio e autocarros; estes últimos constatados pela 
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pesquisa, como de tipos urbanos e expressos, caracterizando uma menor elitização e heterogeneidade 
da população que realiza os deslocamentos em Valongo.  
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5.5. SÍNTESE 

Apesar das similaridades entre os casos de estudo relacionados a representatividade e respectivas 
inserções regionais, caracterizadas principalmente como cidades dormitório de grandes centros 
urbanos52, os casos demonstraram desempenhos antagônicos quanto ao teor e forma de como aplicar as 
regulações urbanísticas, atual situação de uso e ocupação residencial, e aos cenários e casos 
comparativos. 

Enquanto o Município de Itupeva designa mais de 90% de seu território como Área Urbanizável53, a 
Freguesia de Valongo reserva cerca de 30% de seu território como Área Urbanizável; de acordo com a 
pesquisa, esta disparidade é relativa a diferença de tratamento para com as regulações urbanísticas pelo 
poder público em cada caso. No caso brasileiro, foi constatada a priorização da expansão urbana pela 
rentabilidade das tipologias, tanto ao poder público, mercado e consumidores, principalmente relativo 
as tipologias que transformam áreas rurais desvalorizadas e não pagadoras de tributos urbanos em áreas 
urbanas, com então maior valor agregado pela diferenciação segregacional, como os Loteamentos 
Fechados, que por sua vez são objetos de maior valorização aos compradores; que pode ser relacionado 
com a projeção de aumento da população em cerca de 27% entre 2010 e 2017, dado que grande parte 
dos Loteamentos Fechados são segundas residências. Em contrapartida, no caso português, o tratamento 
mais resiliente e sustentável relativo a expansão urbana, direcionado para os vazios urbanos internos a 
mancha urbana consolidada, sob designadas UOPG, alargam as possibilidades com o uso de ferramentas 
como os Planos de Urbanização e Pormenor, que, portanto, indica o entendimento por parte do poder 
público em abarcar tanto a produção tradicional autônoma do espaço urbano como investimentos por 
parte do mercado imobiliário. 

Foram detectados outros fatores pertinentes a má qualidade do espaço urbano de Itupeva, que se 
relacionam entre si ocasionando uma espiral de eventos nocivos ao espaço urbano, tal como a sinergia 
entre rígidos parâmetros urbanísticos como lotes mínimos, recuos mínimos e testadas mínimas somados,  
às questões da insegurança e a fragmentação da mancha urbana, de modo a resultar um ambiente urbano 
inseguro,  segregatório, homogêneo, e monótono. Cenário este, composto por essenvialmente por 
Comunidades Fechadas, principalmente grandes Loteamentos Fechados; e grandes loteamentos abertos, 
estandardizados com edificações caracterizadas pelo uso corrente de medidas de fortificação das 
moradias, de modo a inibir a permeabilidade visual e física das moradias, como muros e portões altos. 
Além de físico, um simbólico movimento de distanciamento do cidadão para o que acontece na rua. 

Em Valongo foram constatadas características que suportam a manutenção da qualidade do espaço 
urbano, referentes a menor rigidez da regulação urbana, principalmente em decorrência de qualidades 
de heterogeneidade e permeabilidade do ambiente, relacionados a viabilização de desenvolvimentos 
com menores custos de implementação se comparado a Itupeva. Estas características, proporcionaram 
desenvolvimentos menores, articulados com a malha existente, e acessíveis economicamente, portanto 
evitando situações de monotonia do desenho urbano e a não configuração de núcleos de pobreza. Na 
prática, os parâmetros urbanísticos menos rígidos geraram uma maior possibilidade de figuras urbanas. 
Outras positivas propriedades constatadas, foram quadras e lotes de traçado orgânico, o uso bifamiliar 
e o uso multifamiliar de média densidade com fechamento não murado, os dois últimos vinculados a 
maior acesso de famílias com menor poder aquisitivo a áreas centrais, de modo a proporcionar um 
sentido mais amplo de construção da comunidade, principalmente caracterizado por fechamentos de 
moradias por muretas e gradis baixos, e a existência de cafés54 pulverizados por todos os bairros, a 

                                                      
52 No caso de Itupeva segunda moradia principalmente aos finais de semana. 
53 Portanto Área Urbana somado a Área de Expansão Urbana. 
54 Estabelecimentos do setor da restauração que servem bebidas, lanches rápidos e demais produtos 
alimentícios. 
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proporcionar maior movimento e ponto de encontro para as pessoas, de modo a evitar a necessidade de 
tipologias segregatórias vinculadas ao estado de insegurança. 
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6 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 

6.1. CONCLUSÕES 

Este trabalho origina o cenário urbano brasileiro Condominial e Fechado, sobre a Lei 4.591/1964 que 
dispõe sobre Condomínios, e Lei 6.766/1979 que dispõe sobre o Parcelamento do Solo. Relacionado ao 
Golpe Militar de 1964, perdurando o regime militar até 1985 e propondo a argumentação relacionada 
com a implementação de uma agenda artificial de valores e mentalidade mais próximos ao arquétipo 
norte-americano, referente à propriedade privada, individualismo e competição. Cenário este, distante 
da identificada ameaça comunista ou socialista, associado à reforma agrária, políticas de bem-estar 
social e o fim da propriedade privada; acrescido a interesses particulares da elite nacional, como a 
manutenção do latifúndio, e qualidades de corporativismo e clientelismo. A lei 4.591/1964, aprovada 
ainda no mesmo ano com teor robusto, sugere a importância do tema; fez mais que instaurar um 
regimento pertinente a uma tipologia específica, instaurou o modelo de desenvolvimento urbano 
nacional disposto no padrão Condominial, como principal regulação urbanística. Fato que credibiliza o 
argumento, foi o posterior Decreto-Lei 671/1967 que dispõe sobre os Loteamentos Urbanos, que igualou 
a figura dos loteamentos com condomínios, e loteadores com incorporadores, cabendo os loteamentos 
seguirem o especificado na lei 4.591/1964. Enquanto a posterior Lei 6.766/1979, ainda no regime 
militar, na tentativa de estabelecer ordem a uma conjuntura desordenada de loteamentos irregulares, na 
prática, salientou a mencionada agenda de interesses particulares da elite nacional, estimulando o êxodo 
rural segundo urbanizações irregulares e precárias, de modo a resguardar a produção da habitação formal 
às classes média-altas e altas, e incentivou a manutenção e crescimento do sistema de grandes 
construtoras no parque industrial habitacional; além de não revogar o Decreto-Lei 671/1967, que 
possibilitou o posterior precedente a figura dos Loteamentos Fechados. 

A completude das duas leis citadas, produziram um padrão de cidade dual e fragmentado, ante a modelos 
regulares de Comunidades Fechadas, tais como Condomínios Fechados em áreas urbanas e Loteamentos 
Fechados em áreas periurbanas; e ante a modelos irregulares, tais como loteamentos informais, invasões 
e favelas. 

Relativo ao habitat ideal de desenvolvimento das Comunidades Fechadas, o trabalho conclui a intrínseca 
sinergia entre duas condicionantes: (i) aumento da sensação de insegurança pela população, relacionada 
a falta de confiança da sociedade para com os serviços públicos, mais facilmente encontrada em países 
subdesenvolvidos; (ii) aumento do distanciamento socioeconômico, relacionado a figura simbólica de 
sucesso pessoal e profissional emergente, além da necessidade de maior proteção quando associada a 
primeira condicionante, pontos associados à adoção de políticas econômicas neoliberais, congruentes 
ao pós fordismo e a nova divisão do trabalho. Quando constatada apenas uma das condicionantes 
destacadas, tendência a diminuir a representatividade das Comunidades Fechadas, relativo a assimilação 
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por parte da população, da real necessidade de serviços pagos duas vezes, como o constatado em 
Portugal. 

O presente trabalho, concluiu que Loteamentos Fechados e outras Comunidades Fechadas, apesar dos 
problemas apresentados relacionados a segregação e fragmentação dos espaços, são tipologias 
justificáveis, que, entretanto, não podem ser compreendidas como solução genérica. O trabalho adota a 
comparação das Comunidades Fechadas a um remédio em um corpo doente, que, portanto, não irá curar 
o paciente, mas remediar ao mitigar artificialmente os sintomas incômodos, tal como a insegurança e a 
necessidade de homogeneização social, cabendo à possível cura resolver disfunções por parte do sistema 
imunológico. Sendo assim, a resolução de distúrbios mais complexos, pertinentes a questões básicas de 
difícil acesso a teoria urbana, como segurança, educação, habitação, corrupção, saúde e trabalho. Por 
conseguinte, da mesma forma com a alusão ao paciente, o vício ao remédio é possível às cidades que 
adotam tais políticas favoráveis a tais urbanizações, como o caso demonstrado de Itupeva. As 
Comunidades Fechadas, em principal os Loteamentos Fechados, possuem a particularidade de 
proporcionar bons negócios aos agentes envolvidos no seu ciclo, como empreendedores que obtêm 
grandes lucros ao transformar áreas rurais desvalorizadas em áreas urbanas de valor agregado; ao poder 
público que adquire receita de áreas inertes, muitas vezes sem a obrigação de prestar serviços públicos; 
e ao público que percebe tal tipologia como um investimento de mais-valia, com forte tendência a 
valorização; associado ao fato de grande parte das autoridades vinculadas a seu julgamento, residir 
nestes desenvolvimentos, como prefeitos, juízes, vereadores e advogados. 

Através do caso de estudo, foi possível concluir sobre os resultados da influência das regulações 
urbanísticas municipais sobre o território, consistindo nos dois casos a faculdade concedida pelas 
legislações superiores (Lei 6.766/1979 e RJUE), sobre a maior autonomia das regulações urbanísticas 
municipais ligadas aos PDM, principalmente relacionado com a intensidade do tratamento dado a dois 
conteúdos: (i) macrozoneamento ou área urbanizável, e (ii) parâmetros urbanísticos. Em Itupeva foi 
constatado um tratamento de forma aberta, quase ilimitado ao ponto (i), que proporcionou mais de 90% 
do território como Área Urbanizável, portanto adotando uma postura mais comercial relativo a expansão 
urbana, principalmente Loteamentos Fechados, que fragmentou e desconectou a malha urbana; enquanto 
que em Valongo, maior rigidez no ponto (i), definindo a expansão urbana controlada dentro da mancha 
urbana consolidada, incentivando os vazios urbanos e a conectividade dos espaços, condicionados a 
planos UOPG, que permitem uma maior elasticidade de uso e ocupação. Relativo ao ponto (ii), em 
Itupeva foi constatado maior rigidez, relacionado a fatores como dimensionamento mínimo de lotes, 
recuos e testadas, que quando unidos à questão da insegurança, proporcionaram por parte dos lotes 
individuais, um cenário urbano de moradias com características segregatórias, como muros e portões 
altos, não permeáveis, que distanciaram o olhar das janelas para a rua, denominado pelo trabalho como 
espiral de padrões urbanísticos nocivos; e por parte do mercado de loteamentos, a estandardização dos 
projetos relacionado com a limitada opção condicionada ao rígidos parâmetros, resultando no cenário 
monótono e homogêneo. Ao passo que em Valongo, maior flexibilidade no ponto (ii), possibilitando 
edificações com maior permeabilidade visual e física, como fechamentos por muretas e gradis baixos, 
janelas próximas das ruas, e maior maleabilidade quanto ao formato dos lotes e desenho urbano. 

Da mesma forma, as legislações superiores apresentaram resultados antagônicos. Por parte da Lei 
6.766/1979 do Brasil, apresentando grande rigidez e ortodoxia relativo as condicionantes do ato de 
lotear, proporcionou duas principais características, (i) a desestimulação da produção de lotes de forma 
autônoma ou por meio pequenas e médias loteadoras, que fomentou um quase monopólio por parte de 
grandes incorporadoras, que dispõe de melhores recursos administrativos, profissionais e financeiro; e 
(ii) relativa aos imperativos grandes desenvolvimentos, relacionado a viabilidade econômica. Em 
contrapartida, a simplificação de processos do RJUE português, adicionado a obrigatoriedade da 
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subsequente edificação do lote ao adquiri-lo, viabiliza médios e pequenos desenvolvimentos, 
desincentivando o mercado especulativo de lotes como bens de investimento. 

 

 

6.2. RECOMENDAÇÕES 

Como forma de contribuir ao tema, o presente trabalho indica a criação de um plano de atualização das 
leis de Parcelamento do Solo e de Condomínios do Brasil, constatadas como não condizentes com a 
atual conjuntura do parque habitacional brasileiro. Propõe-se a articulação de diferentes frentes e setores 
da sociedade, como legislativo, acadêmico e civil, através da elaboração de um diagnóstico preciso da 
situação habitacional e fundiária do país, estudos relativos às especificidades nacionais, de forma a 
contribuir para a criação de material científico relativo à teoria urbana de casos brasileiros, e debates 
participativos da sociedade. 

Direcionado as regulações municipais, o não incentivo às tipologias segregatórias como principal forma 
de expansão urbana, como o caso dos Loteamentos Fechados em Itupeva, de modo a priorizar a expansão 
urbana por meio dos vazios urbanos. Entretanto, o trabalho aponta que a proibição dos Loteamentos 
Fechados, seria de impacto negativo a atual conjuntura da sociedade, uma vez que são figuras 
justificáveis relativo aos problemas constatados por este trabalho, portanto, indica um tratamento pelas 
regulações urbanísticas, como figuras aceitáveis sob discussão público-participativa da sociedade, desde 
que de forma mais relevante e simplificada ao modelo EIA/RIMA vigente.  

Por último, alternativas mais econômicas as classes mais pobres do que o lote mínimo em 125m², 
combinado a proibição dos destacados “lotes esbeltos”, e padrões heterogêneos de morfologia dos lotes 
e da sociedade. 
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