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RESUMO 

 

A partir da década de 1970, nas áreas periféricas das grandes e médias cidades brasileiras, 

surge um novo padrão de urbanização, marcado pela dispersão e fragmentação do tecido 

urbano, presença de vazios urbanos e cercado por muros e grades: os loteamentos fechados, 

este modelo de urbanização tornou mais evidente a segregação das cidades brasileiras, 

principalmente em relação ao local de moradias das classes de alta renda. Em São José dos 

Campos, local de estudo desta pesquisa, os primeiros loteamentos fechados surgiram em 

meados de 1970, localizados, preferencialmente, nas áreas de expansão do vetor centro-oeste, 

resultando na alteração da estrutura urbana e ampliando a dispersão e fragmentação do espaço 

do município. A construção dos muros, guaritas e utilização de segurança privada, nesses 

espaços intramuros, além de tornar mais evidente os processos de auto-segregação e 

segregação socioespacial, também tornou explicito o surgimento de uma homogeneidade 

social nesses espaços. Partindo deste pressuposto, a intenção deste trabalho é discorrer sobre a 

produção de loteamentos fechados na cidade e compreender as motivações da construção 

desses espaços intramuros, que aumentam a segregação socioespacial, reduzem os espaços de 

convivência e uso públicos, e reforçam o enfraquecimento de um dos elementos mais 

singulares à vida urbana – o encontro entre as diferenças. Além de redefinir a “periferia”, 

agora como um espaço ocupado por padrões socioeconômicos muito diferentes entre si. 

 

 

Palavra-chave: Loteamentos fechados. Auto-segregação. Urbanização. São José dos 

Campos. 

 

 

 



City of gated communities and the construction of walls that segregate 

 

ABSTRACT 

 

Since the 1970s, in the peripheral areas of large and medium-sized Brazilian cities, a new 

urbanization standard emerges, accented by the dispersion and fragmentation of the urban-

fabric, the presence of vacant lands and surrounded by walls and railings: the gated 

communities. This model of urbanization made more evident the Brazilian cities segregation, 

especially in relation to the place of the high-income classes residences. In São José dos 

Campos, the study site of this research, the initial gated communities appeared in the mid-

1970s, located preferentially in the expansion areas of the central-west vector, resulting in the 

alteration of the urban structure and increasing the dispersion and fragmentation of the 

municipality space. The construction of walls, guardhouses and the use of private security in 

these intramural spaces, besides making more evident the processes of self-segregation and 

socio-spatial segregation, also made explicit the emergence of a social homogeneity in these 

spaces. Based on this assumption, the purpose of this research is to discuss the production of 

closed subdivisions in the city and to understand the motivations of the construction of these 

intramural spaces, which increase the socio-spatial segregation, reduce the spaces of public 

coexistence and use, and reinforce the weakening of one of the most unique urban life 

element-the encounter between differences. In addition to redefining the "periphery", now as 

a space occupied by socioeconomic patterns so different from each other. 
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APRESENTAÇÃO  

 

A partir de 1970, o padrão de urbanização “centro rico versus periferia pobre” 

(CALDEIRA, 2000), foi substituído por um modelo de urbanização dispersa, atrelado ao 

espraiamento do tecido urbano, que se tornou possível pela generalização do uso do transporte 

automotivo, e apresentou um deslocamento de atividades urbanas, como indústrias, comércios 

e serviços, incluindo também a moradia das classes de renda alta e média, para áreas 

periféricas.  

Este novo modelo de urbanização tornou mais evidente a segregação das cidades 

brasileiras, principalmente em relação ao local de moradias das classes de renda alta e média-

alta, que surgem na forma de condomínios e loteamentos fechados. A localização dos 

loteamentos fechados se dá prioritariamente na periferia das cidades, pois comumente 

demandam de grandes glebas, acabam formando núcleos urbanos isolados, marcados pela 

homogeneidade social e segregação socioespacial.  

Com os loteamentos fechados as classes de renda alta e média-alta impõem ao espaço 

urbano um novo padrão de segregação urbana, ou um padrão de auto-segregação urbana que é 

baseado na construção de muros, e partilham algumas características: valorizam o que é 

privado e restrito ao mesmo tempo que desvalorizam o que é público e aberto na cidade; são 

demarcados e isolados fisicamente por muros, grades e espaços vazios; são controlados, 

muitas vezes, por guardas armados e avançados sistemas de segurança, que definem as regras 

de inclusão e exclusão; embora possam situar-se em qualquer lugar, impõem uma barreira 

física e simbólica de apartação em relação ao seu entorno, além de serem voltados para o 

interior e não em direção à rua, cuja vida pública rejeitam explicitamente. e, incentivam a 

homogeneidade social, valorizando a vivência entre iguais e pessoas seletas (CALDEIRA, 

2000). 

Na cidade de São José dos Campos, local de estudo desta pesquisa, os primeiros 

loteamentos fechados surgiram em meados de 1970. Estes loteamentos localizam-se, 

preferencialmente, nas áreas de expansão do vetor centro-oeste, resultando na alteração da 

estrutura urbana e ampliando a dispersão e fragmentação do espaço do município. Além de 

criar uma separação de classes sociais, essas separações se consolidaram feitas pela 

construção de muros, guaritas e utilização de segurança privada, uso de câmeras e aparelhos 

tecnológicos, criando assim uma homogeneidade social. 

Partindo desta premissa, é importante evidenciar que em 2008, foram publicados 

diversos trabalhos acadêmicos abordando os loteamentos fechados, que se tratava de um novo 
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fenômeno, por exemplo, Freitas (2008), D’Ottaviano (2008), Godói de Maria (2008), entre 

outros, estudaram os loteamentos fechados em diversas cidades, neste período. Porém, em 

2019, os loteamentos fechados se consolidaram e já são uma realidade nas mais diversas 

cidades brasileiras, e também em São José dos Campos. Portanto, mesmo que este tema já 

tenha sido explorado por diversos pesquisadores, ainda permite outras abordagens e outros 

olhares, para compreender como esses espaços intramuros estão modificando o ambiente 

urbano e a utilização dos espaços públicos, principalmente após terem se passado 10 anos.  

O principal objetivo deste trabalho é de compreender as motivações da construção de 

loteamentos fechados, que levam ao aumento da segregação socioespacial, a redução dos 

espaços de convivência e uso públicos, e reforçam o enfraquecimento de um dos elementos 

mais singulares à vida urbana – o encontro entre as diferenças. Além de redefinir a 

“periferia”, agora como um espaço ocupado por padrões socioeconômicos muito diferentes 

entre si. 

A hipótese sugerida por esta pesquisa é a de que os loteamentos fechados já são uma 

realidade na cidade de São José dos Campos, principalmente no vetor Centro-Oeste, no qual 

há uma concentração espacial das camadas mais abastadas, e uma consequente auto-

segregação, homogeneidade social, e uma perda de espaços públicos de qualidade.  

Contudo, seguindo as especificidades e características dos loteamentos fechados 

existentes na cidade, principalmente no vetor Centro-Oeste, há uma segunda hipótese para ser 

levantada, a fim de entender quais serão as consequências de um processo no qual se verifica 

uma tendência de construção de loteamentos fechados em bairros voltados para pessoas de 

renda média-baixa e baixa.  

Em relação a metodologia, este trabalho foi dividido em algumas etapas: sendo a 

primeira de levantamento e revisão de material bibliográfico a fim de compreender a 

produção social do espaço urbano brasileiro, conceitos de urbanização dispersa, segregação e 

auto-segregação, e suas relações com a origem e o motivo da proliferação dos loteamentos 

fechados nas mais diversas cidades brasileiras. A segunda etapa com base em dados 

secundários, consistiu no levantamento dos loteamentos fechados das cidades, para identificar 

localização, tamanho da gleba de implantação, tamanho dos lotes, com a finalidade de 

caracterização dos empreendimentos, e verificar quais estão de acordo com a legislação 

municipal que permite o fechamento. A terceira etapa consistiu em trabalho de campo, para 

fotografar e observar as dinâmicas desses locais (sem interação diretas com os moradores), a 

fim de estabelecer semelhanças e singularidades com os casos narrados pelos pesquisadores 

que estudam ou estudaram o fenômeno dos loteamentos fechados em outras cidades. 
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Esta dissertação é composta por quatro capítulos. O capítulo 1 – A Produção Social do 

Espaço Urbano, traz a discussão da formação da urbanização brasileira, ao longo dos séculos, 

mas, principalmente, na segunda metade do século XX, apresenta também, os processos de 

formação das cidades dispersas e fragmentadas, passando pelos conceitos de segregação 

socioespacial e auto-segregação, que são processo urbanos que estão diretamente ligadas ao 

surgimento e consolidação dos espaços intramuros. 

No capítulo 2 – As Faces da Periferização Contemporânea: o padrão atual de 

ocupação do espaço urbano, será apresentado a origem dos espaços intramuros, desde sua 

origem nos subúrbios norte-americanos e londrinos, mas principalmente nas tipologias de 

espaços intramuros existentes nos Estados Unidos, como Edge Cities e as Gated 

Communities, sempre traçando um paralelo com os loteamentos fechados, que são 

implantados nas periferias das mais diversas cidades brasileiras; busca-se também identificar 

as motivações que influenciam na proliferação deste tipo de empreendimentos imobiliários 

que constituem uma nova divisão social do espaço urbano. 

O capítulo 3 – Espaços intramuros sob a ótica Jurídica, busca-se caracterizar o que 

são os condomínios e loteamentos fechados e diferenciá-los com base na legislação brasileira, 

em particular a Lei 4.591/1964 que trata sobre dos condomínios e a Lei 6.766/1979 que 

dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano. Também será analisado a legislação municipal 

que a partir dos anos 2.000 passou a permitir o fechamento de loteamentos em São José dos 

Campos. E finalmente, trazer algumas considerações acerca da Lei nº 13.465/2017 que 

dispõem sobre a Regularização Fundiária e trouxe algumas mudanças em relação aos 

loteamentos fechados. 

O Capítulo 4 – São José dos Campos – Cidade de Loteamentos Fechados e dos Muros 

que segregam, apresenta a pesquisa empírica realizada em São José dos Campos. No qual 

apresenta o histórico e o crescimento urbano do município, ao longo de 1920 a 2018, para 

entender o atual contexto urbano joseense, também a produção dos loteamentos fechados na 

cidade, demonstrando a localização e a cronologia de implantação, bem como a tipologia 

desses espaços, e como estão inseridos no território de São José dos Campos, nesta etapa, será 

analisado a disposição destes loteamentos por região, a fim de compreender as consequências 

e mudanças que os espaços intramuros trouxeram para o município, por isso houve a 

necessidade de tornar este capítulo o mais visual possível, para exemplificar os conceitos 

apresentados. 

As conclusões alcançadas com esta pesquisa procuram pontuar e reafirmar as 

principais questões analisadas ao longo da dissertação, a fim de esclarecer como o modo de 
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vida urbano contemporâneo, baseado nos loteamentos fechados, constrói muros e orienta a 

construção de uma cidade segregada.  
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1 A PRODUÇÃO SOCIAL DO ESPAÇO URBANO 

 

O espaço urbano é estruturado, quer dizer, ele não está organizado ao acaso, 

e os processos sociais que se ligam a ele exprimem, ao especificá-los, os 

determinismos de cada tipo e de cada período da organização social 

(CASTELLS, 1983, p. 182). 

 

Castells (1983) estabelece que a organização urbana se explica por um conjunto de 

processos que moldam, distribuem e correlacionam as “unidades ecológicas”, toda expressão 

espacial que apresenta uma certa singularidade com relação ao seu ambiente imediato 

(residências, trabalho, lazer, etc). O autor afirma que os principais processos ecológicos são: a 

concentração – aumento da densidade de uma população num certo espaço num dado 

momento; a centralização – articulação hierarquizada no conjunto do território regional; a 

descentralização – base dos processos de mobilidade da estrutura urbana; a segregação – 

processo pelo qual o conteúdo social do espaço torna-se homogêneo no interior de uma 

unidade e se diferencia fortemente em relação às unidades exteriores; e finalmente, a invasão-

sucessão – movimento pelo qual uma nova população (ou atividade) se introduz num espaço 

previamente ocupado, sendo rejeitada pela anterior, sendo integrada ou a sucedendo como 

dominante na unidade ecológica visada. 

Com base nos conceitos apresentados por Castells (1983) pode-se ter uma ideia dos 

componentes que formam e estruturam o espaço urbano. Estes mesmos componentes são 

percebidos ao estudar e observar o processo de produção do espaço social brasileiro. 

No caso, específico, do Brasil, Maricato (2012), afirma que apesar do processo de 

urbanização ter se dado, praticamente, no século XX, ele conserva muitas das raízes da 

sociedade patrimonialista e clientelista próprias do Brasil pré-republicano.  

Sendo assim, este capítulo tem por objetivo demonstrar de forma sucinta, como se deu 

a formação da urbanização brasileira, ao longo dos séculos, mas, principalmente, na segunda 

metade do século XX. Será abordado também os processos de formação das cidades dispersas 

e fragmentadas, passando pelos conceitos de segregação socioespacial e auto-segregação, que 

são processos urbanos que estão diretamente ligados ao surgimento e consolidação dos 

espaços intramuros. 
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1.1 Formação do Brasil Urbano 

 

O Brasil apresentava cidades de grande porte desde o período colonial, mas somente a 

partir da virada do século XIX e das primeiras décadas do século XX que o processo de 

urbanização começa realmente a se consolidar, impulsionado pela Lei de Terras, decretada em 

1850, que regularizava a propriedade da terra e confirmava o poder dos grandes proprietários; 

seguida pela emergência do trabalhador livre e assalariado (1888); pela proclamação da 

República (1989); e também por uma indústria ainda incipiente que se desenvolve a partir das 

atividades ligadas à cafeicultura e às necessidades básicas do mercado interno (MARICATO, 

2001).  

O projeto de Lei de Terras de 1850, inspirava-se na suposição de que, numa região 

onde o acesso à terra era fácil, seria impossível obter trabalhadores para as fazendas com 

baixos salários, a não ser que fossem condicionadas à escravidão, sendo assim seria 

necessário criar obstáculos à obtenção de terras, de modo que o trabalhador livre, seria 

compelido a trabalhar nas fazendas. Portanto, os tradicionais meios de acesso à terra – 

ocupação, formas de arrendamento, meação – seriam proscritos. Toda terra que não estivesse 

apropriadamente utilizada ou ocupada deveria voltar ao Estado como terras públicas – terras 

devolutas. Essas terras seriam vendidas por um preço suficientemente alto para dificultar a 

compra de terras pelos recém-chegados (normalmente imigrantes vindos de outros países). 

Com o dinheiro acumulado pela venda das terras, o governo poderia subsidiar a imigração, 

trazendo europeus para o Brasil para substituir os escravos nas fazendas (COSTA, 1999). 

Maricato (2012) afirma que em 1916 o Código Civil proíbe aquilo que praticamente já 

estava proibido desde 1850: a apropriação privada de terras que não fosse por meio da 

compra. Segundo a autora desde 1850, com a lei de terras, até praticamente os dias atuais, as 

terras devolutas têm sido privatizadas, tirando proveito de uma situação de fragilidade na 

demarcação da propriedade da terra no Brasil durante mais de quatro séculos. 

Costa (1999) observa que a Lei de Terras foi pensada para dificultar o acesso à terra, 

visando os lucros que seriam obtidos com as vendas, e os tributos posteriormente atribuídos a 

terra gerou grandes latifúndios de monocultura, mantendo a terra nas mãos de poucos 

proprietários, sendo este um dos eventos que contribuíram com os futuros problemas da 

regularização fundiária. 

As reformas urbanas realizadas em diversas cidades brasileiras entre o final do século 

XIX e o início do século XX, lançaram as bases de um urbanismo moderno “a moda” da 

periferia. Realizavam-se obras de saneamento básico para eliminação das epidemias, e eram 
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implantadas as bases legais para um mercado imobiliário de porte capitalista (MARICATO, 

2001). 

Segundo Maricato (2001) até 1930, a economia brasileira, tem como base o setor 

agrário exportador, e após esse período o Estado passa a investir em infraestrutura para o 

desenvolvimento industrial visando a substituição de importações, a fim de suprir a demanda 

do mercado interno. A industrialização estabelecida a partir de 1930, e que vai até o fim da 

Segunda Guerra Mundial (1945) constituiu um caminho de avanço relativo de iniciativas 

endógenas e de fortalecimento do mercado interno, com grande desenvolvimento das forças 

produtivas, diversificação, assalariamento crescente e modernização da sociedade. A autora 

ressalta que sob a hegemonia da burguesia urbana, a eficiência, a ciência e a técnica começam 

a substituir os conceitos de melhoramento e embelezamento. 

Para Bonduki (2004) o modelo de capitalismo que se implantou no país a partir de 

1930, visava manter baixos os custos de reprodução da força de trabalho e viabilizar o 

investimento na industrialização do país. Assim sendo, as indústrias que se instalaram nas 

grandes cidades brasileiras, passaram a atrair uma massa de trabalhadores necessária para a 

produção industrial e também para a criação de um exército de reserva, formando uma 

população de excluídos que eram expulsas para periferias e franjas da cidade, e que estavam 

permanentemente à procura de um trabalho.  

Nesse cenário os cortiços e as casas coletivas eram essenciais para a reprodução da 

força de trabalho a baixos custos e, enquanto tal, não podiam ser reprimidos e demolidos na 

escala prevista pela lei e desejada pelos higienistas (BONDUKI, 2004).  

O Estado, por sua vez, atua nas áreas urbanas a fim de garantir o atendimento das 

necessidades das classes dominantes, e descuida das questões urbanas mais sérias que afligem 

a crescente classe trabalhadora, principalmente em relação ao problema da habitação. Nesse 

contexto, os problemas urbanos agravam-se de tal forma que o Estado precisa intervir na 

normatização, produção, gestão, operação e consumo das condições do modo de produção 

capitalista. Ao fazê-lo, a sua lógica reflete no processo de acumulação, impostas pela classe 

dominante que luta por torná-lo um instrumento de suas próprias necessidades (CAMARGO, 

LAMPARELLI, GEORGE, 2007). 

Bonduki (2004) afirma que o problema da habitação no final do século XIX é 

concomitante aos primeiros indícios de segregação espacial (como será apresentado mais 

adiante neste capítulo). Se a expansão da cidade e a concentração de trabalhadores ocasionou 

inúmeros problemas, a segregação socioespacial impedia que os diferentes estratos sociais 

sofressem da mesma maneira os efeitos da crise urbana, garantindo à elite áreas de uso 
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exclusivo, livres da deterioração, além de uma apropriação diferenciada dos investimentos 

públicos. 

A questão de habitação assumiu papel fundamental durante o período do Estado Novo. 

A casa própria se tornou símbolo de valorização do trabalhador e comprova que a política de 

amparo aos brasileiros estava dando resultados efetivos, pois ao viabilizar o acesso à 

propriedade, a sociedade e o Estado estariam valorizando o trabalho, demonstrando que ele 

compensa, gera frutos e riqueza (BONDUKI, 2004).  

Segundo Bonduki (2004) não interessava ao Estado e ao mercado facilitar o acesso à 

casa própria por meio de aumentos salariais, portanto, era necessário conceber meios que 

possibilitassem aos trabalhadores obter suas casas, o que passava por alguma estratégia de 

redução do custo da moradia. O autor afirma que duas possibilidades de barateamento se 

destacaram: uma alternativa “técnica” – para reduzir os custos da construção, do terreno e da 

urbanização –, e uma alternativa de “localização urbana” – viabilizar a ocupação da zona 

rural, com o rebaixamento das condições urbanas, dando início a periferização da habitação 

popular. 

A década de 40 foi crucial no que se refere à ação do Estado no setor habitacional e 

consequentemente no padrão de urbanização brasileiro, pois ocorrem as principais 

intervenções do governo federal, como o congelamento dos aluguéis, produção em massa de 

moradias por intermédio dos IAPs (Instituto de Aposentadorias e Pensões) e criação da 

Fundação da Casa Popular. Além disso, no mesmo período consolidou-se a aceitação, pelo 

Estado e pela população, de alternativas habitacionais precárias, ilegais e excluídas do âmbito 

capitalista, como a favela e a casa própria em loteamentos clandestinos e desprovidos de 

infraestrutura (BONDUKI, 2004). 

Este processo ocorreu numa conjuntura dinâmica de transformações políticas, 

urbanização, crescimento econômico, mobilização popular e redesenho urbano, definindo as 

características básicas que iriam reger a produção social do espaço urbano, e que também 

deixaram marcas profundas no perfil das cidades brasileiras nas décadas futuras.  

 

1.1.1 Urbanização brasileira a partir da segunda metade do séc. XX  

 

A partir de 1950, com o início do período técnico disseminam-se aparatos 

tecnológicos que promovem alterações na morfologia urbana e também na dinâmica 

econômica e social das cidades. Nesse período as cidades brasileiras são marcadas por um 

processo de urbanização com forte industrialização e baixos salários, mercado imobiliário 
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restrito, e existência de uma legislação ambígua que é aplicada arbitrariamente (MARICATO, 

2012). Além disso, o Brasil passa a apresentar um novo padrão de urbanização que foi 

atrelado ao advento do automóvel, que Milton Santos (2005) denominou por “urbanismo 

rodoviarista”.  

Esse modelo mudou radicalmente o conjunto do ambiente construído, e é o principal 

fator de crescimento disperso e do espraiamento das cidades. Segundo Maricato (2001) as 

cidades passam a ocupar, de um modo geral, vastas superfícies, entremeadas de vazios 

urbanos; apresentam carência de infraestrutura, especulação fundiária e imobiliária, 

problemas de transporte, extroversão e periferização da população, ou seja, um modelo 

especifico de centro-periferia.  

O padrão de urbanização, denominado centro-periferia, dominou o desenvolvimento 

de cidades grandes e médias de 1940 a 1980. Segundo Caldeira (2000), esse padrão tem 

quatro características principais:  

 

1) é disperso em vez de concentrado; 2) as classes sociais vivem longe uma 

das outras no espaço da cidade: as classes média e alta nos bairros centrais, 

legalizados e bem-equipados; os pobres na periferia, precária e quase sempre 

ilegal; 3) a aquisição da casa própria torna-se a regra para a maioria dos 

moradores da cidade, ricos e pobres; 4) o sistema de transporte baseia-se no 

uso de ônibus para as classes trabalhadoras e automóveis particulares para as 

classes média e alta (CALDEIRA, 2000, p. 218). 

 

Esse padrão de urbanização com forte base industrial foi acompanhado pelo declínio 

das áreas centrais e pela expansão ou renovação das periferias. E atrelado por processo de 

migração, no qual grande parcela da população migrava do campo para as cidades, fazendo 

aumentar a demanda por espaços urbanos e consequente aumento dos preços dos terrenos 

edificáveis (CALDEIRA, 2000; REIS FILHO, 2006). 

Maricato (2001) ressalta que foi com o Banco Nacional da Habitação (BNH) integrado 

ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), criados pelo regime militar, a partir de 1964, que 

as cidades brasileiras passaram a ocupar o centro de uma política destinada a mudar seu 

padrão de produção.  

Por um lado os investimentos do BNH e SFH promoveram uma melhoria na qualidade 

habitacional, por outro, ao construir os grandes conjuntos habitacionais em áreas distantes dos 

bairros centrais, deu continuidade ao antigo processo de promover a valorização de áreas não 

edificadas, contribuindo para o enriquecimento dos proprietários fundiários e para o 
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empobrecimento da classe trabalhadora, uma vez que esta passa a habitar lugares cada vez 

mais distante do local de trabalho e dos serviços necessários. 

Mesmo com a política habitacional promovida pelo BNH não foi possível resolver o 

problema da moradia e houve um aumento da periferização, além da segregação 

socioespacial, uma vez que promoveu a construção de grandes conjuntos habitacionais em 

lugares apartados da cidade, com dificuldades de acesso e infraestrutura limitada 

(MARICATO, 2001). 

Milton Santos denominou esse modelo periférico de expansão da cidade como  

urbanização coorporativa, “isto é, empreendida sob o comando dos interesses das grandes 

firmas”, constituindo-se “um receptáculo das consequências de uma expansão capitalista 

devorante dos recursos públicos, uma vez que estes são orientados para os investimentos 

econômicos, em detrimento dos gastos sociais” (SANTOS, 2005, p. 95).  

Este modelo característico dos anos de 1940 a 1980 se tornou a base para urbanização 

dispersa (que será apresentado mais adiante neste capítulo), que ocorre a partir de 1970 e 

corresponde ao período de acumulação flexível, e apresenta uma forma urbana mais complexa 

com uma crescente fragmentação espacial, que ultrapassa os limites e perímetro construído 

(LIMONAD, 2006).  

Infelizmente o financiamento imobiliário, promovido pelo BNH e SFH, não 

impulsionou a democratização do acesso à terra via instituição da função social da 

propriedade. Segundo Maricato (2001) a produção imobiliária nas cidades brasileiras não 

subjugou as atividades especulativas, como ocorreu nos países centrais do capitalismo. Sendo 

assim, o acesso das classes médias e altas foram priorizados, e o mercado não se abriu para a 

maior parte da população que buscava por moradia. A autora afirma que os governos 

municipais e estaduais desviaram sua atenção dos vazios urbanos para “jogar” a população 

menos favorecida em áreas completamente inadequadas ao desenvolvimento urbano racional, 

penalizando seus moradores e também todos os contribuintes que tiveram que arcar com a 

extensão da infraestrutura. 

Por consequência o custo de reprodução da força de trabalho nunca inclui o custo da 

habitação, fixado pelo mercado privado. Ou seja, mesmo o operário da indústria, com 

emprego formal, não recebia o suficiente para pagar o preço da moradia que era fixado pelo 

mercado legal (MARICATO, 2012).  

A favela ou o lote ilegal combinado à autoconstrução foram as soluções encontradas 

durante o crescimento urbano no período da industrialização. Para Bonduki (2004, p. 288) a 

omissão do poder público na expansão dos loteamentos clandestinos fazia parte de uma 
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estratégia para facilitar a construção da casa pelo próprio morador que, embora não tivesse 

sido planejada, foi se definindo na prática, como um modo de viabilizar uma solução 

habitacional popular, barata, segregada, compatível com a baixa remuneração dos 

trabalhadores e que, ainda, lhes desse a sensação, falsa ou verdadeira, de realizar o sonho de 

se tornarem proprietários. 

As obras de infraestrutura urbana, por sua vez, alimentavam a especulação fundiária e 

não a democratização do acesso à terra para moradia. Para Maricato (2012, p. 150) a 

valorização das propriedades fundiárias ou imobiliárias são o “motor que move e orienta a 

localização dos investimentos públicos, especialmente na circulação viária”. Portanto, 

segundo a autora “há uma simbiose entre a abertura de grandes vias e a criação de 

oportunidades para o investimento imobiliário”. Trata-se de obras que são mais imobiliárias 

que viárias, já que a lógica do seu traçado não está apenas ligada as necessidades de melhorar 

os transportes, mas sim, na dinâmica de abrir novas localizações para o mercado imobiliário 

de alta renda. Talvez mais do que a lógica da circulação baseada no veículo individual, o que 

orienta esse tipo de investimento seja a lógica da rentabilidade imobiliária. 

Para Bonduki (2004) a expansão periférica garante dois objetivos há décadas buscados 

pelas elites: desadensar e segregar. Deste modo, os investimentos públicos poderiam ser 

concentrados nas áreas habitadas pela classe média e alta e, por outro, seria viabilizada uma 

alternativa de baixíssimo custo para que os trabalhadores tivessem acesso à casa própria, sem 

onerar o poder público e o setor privado. Ou seja, não se trata apenas de perseguir a melhoria 

dos bairros de melhor renda, mas de investir segundo a lógica da geração e captação das 

rendas fundiária e imobiliária, que tem como consequência o aumento dos preços de terrenos 

e imóveis.  

Neste contexto as gestões urbanas de prefeituras e governos estaduais têm uma 

tradição de investimento regressivo, juntamente com uma legislação ambígua ou aplicação 

arbitrária da lei, tornando a desigualdade urbanística no Brasil sua “argamassa” fundamental 

(MARICATO, 2012). A cidade, por sua vez, se reproduz de forma desigual, revelando as 

grandes contradições socioespaciais. Se por um lado existem as favelas, os loteamentos 

irregulares e os conjuntos populares, por outro, se encontram os condomínios e loteamentos 

fechados, nos bairros nobres de residências de alto padrão. 

Em suma, o processo de segregação socioespacial se torna mais evidente, a produção e 

apropriação do espaço urbano é marcada por disputas de classes econômicas (nas quais as 

elites levam vantagem), além de refletir as desigualdades e as contradições sociais brasileiras 

deste período, como também as reafirmar e reproduzir. 
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1.2 Segregação Socioespacial e auto-segregação 

 

Há segregações das mais variadas naturezas nas cidades brasileiras: classes, etnias ou 

nacionalidades. Nesta dissertação será abordado a segregação das classes sociais, que é aquela 

que domina a estruturação das cidades.  

Villaça (2017) define segregação como um processo no qual diferentes classes ou 

camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes regiões gerais ou 

conjuntos de bairros de uma cidade. O autor reitera que a segregação se trata de um processo 

necessário à dominação social, econômica e política por meio do espaço. 

Para Castells (1983) segregação urbana é a tendência à organização do espaço em 

zonas de forte homogeneidade social interna e com intensa disparidade social entre elas, 

sendo compreendida não só em termos de diferença, como também de hierarquia, isto é, a 

distribuição das residências no espaço produz sua diferenciação social e especifica na 

paisagem urbana, pois as características das moradias e de sua população estão na base do 

tipo e do nível das instalações e das funções que se ligam a elas. 

O mais conhecido padrão de segregação brasileiro é do centro x periferia abordados 

em estudos por Caldeira (2000), Maricato (2001), Santos (2005) e Villaça (2017). O centro, 

dotado da maioria dos serviços urbanos, públicos e privados, é ocupado pelas classes de mais 

alta renda. Já a periferia, subequipada e longínqua, é ocupada predominantemente pelos 

excluídos. Caldeira (2000) definiu este modelo como “centro rico versus periferia pobre”, a 

autora afirmou que este modelo prevaleceu de 1940 até 1980, quando passou a ser substituído 

gradativamente pelo modelo de urbanização dispersa. 

Lojkine distingue três tipos de segregação urbana: 1) uma oposição entre o centro 

(onde o preço do solo é mais alto) e a periferia; 2) uma separação crescente entre as zonas e as 

moradias reservadas às camadas sociais mais privilegiadas e as zonas de moradia popular; 3) 

uma fragmentação generalizada das funções urbanas disseminadas em zonas geograficamente 

distintas e cada vez mais especializadas: zonas de escritórios, zona industrial, zona 

residencial, etc (apud VILLAÇA, 2017, p. 147). 

A sociologia americana derivada da Escola de Chicago define a “segregação 

ecológica” como resultado da concentração, dentro de uma mesma área residencial, de 

pessoas que reúnem características semelhantes entre si” (VILLAÇA, 2017, p. 147). 

Para Villaça (2017) a segregação é um processo dialético, em que a segregação de uns 

provoca, ao mesmo tempo e pelo mesmo processo, a segregação de outros. Ou seja, Villaça 

(2017) distingui a auto-segregação em “voluntária” e segregação em “involuntária”. A 
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primeira ocorre quando o indivíduo, por sua própria iniciativa, busca viver com pessoas da 

mesma classe, por exemplo, em condomínios e loteamentos fechados. Já a segregação 

involuntária ocorre quando o indivíduo ou grupo de indivíduos se veem obrigados, pelas mais 

variadas forças, a morar num setor ou deixar de morar numa região ou bairro da cidade. Nesse 

sentido, a segregação dos excluídos na periferia das metrópoles brasileiras seria uma 

segregação involuntária, e ocasionada pelo aumento dos preços dos imóveis e terrenos, e do 

custo de vida daqueles que decidiram se auto-segregar.  

Segundo Castells (1983) a auto-segregação está diretamente ligada a “ideologia 

individualista” que age no sentido de uma atomização das relações e de uma segmentação dos 

interesses em função de estratégias particulares, o que, ao nível de espaço, traduz-se pela 

dispersão das residências individualizadas. O autor ao afirmar que auto-segregação é uma 

tendência à organização do espaço em zonas de forte homogeneidade social interna e com 

intensa disparidade social entre elas, sendo esta disparidade compreendida não só em termos 

de diferença, como também de hierarquia. 

Para o autor a distribuição das residências no espaço tende a produzir uma 

diferenciação social e específica na paisagem urbana, pois as características das moradias e de 

sua população estão na base do tipo e do nível das instalações e das funções que se ligam a 

elas. Sendo assim, o princípio essencial que influência a distribuição das residências no 

espaço é o prestígio social, cuja expressão positiva é a preferência social (preferência por 

vizinhos semelhantes) e a expressão negativa, é a distância social (rejeição por vizinhos 

diferentes). 

 

1.2.3 Segregação e Estruturação do Espaço Social  

 

Tendo em vista o que foi exposto torna-se necessário entender por que os bairros das 

camadas de mais alta renda tendem a se segregar numa mesma região, e não a se espalhar 

aleatoriamente por toda a cidade. 

Segundo Villaça (2017, p. 313) a força mais poderosa e atuante sobre a estrutura 

urbana, das grandes e médias cidades, é o domínio das elites sobre as condições de 

deslocamento espacial do ser humano enquanto consumidor. Para o autor o centro principal 

(parte vital da dinâmica das cidades) se deslocou e se transformou, muitas vezes perdendo sua 

relevância; e os subcentros se formaram em função da inacessibilidade socioeconômica das 

camadas populares ao centro principal. Portanto, o sítio social (SANTOS, 2005) foi-se 
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formando e transformando o sistema de localizações que define o que é “bom ponto” e o que 

é “fora de mão” para todos no espaço urbano. 

Santos (2005, p. 96) define o conceito de sítio social observando que a especulação 

imobiliária deriva, em última análise, da conjugação de dois movimentos convergentes: a 

superposição de um sítio social ao sítio natural e a disputa entre atividades e pessoas por dada 

localização. Criam-se sítios sociais, uma vez que o funcionamento da sociedade urbana 

transforma seletivamente os lugares, afeiçoando-os às suas exigências funcionais. Desse 

modo, certos pontos se tornam mais acessíveis, certas vias mais atrativas e, também mais 

valorizados. Por isso nessas áreas privilegiadas são instaladas atividades mais dinâmicas; 

quanto aos lugares de residência, a lógica é a mesma, com as classes dominantes buscando 

alojar-se onde lhes pareça mais conveniente, segundo os preceitos de cada época, o que 

também inclui a moda. Dessa maneira os diversos locais da cidade ganham ou perdem valor 

ao longo do tempo (SANTOS, 2005, p. 96).  

Villaça (2017) argumenta que inicialmente a proximidade ao centro, combinada com 

atrativos do sítio natural, foi a causa determinante da escolha da localização e das direções de 

expansão dos bairros das elites.  

O autor afirma que à medida que as grandes e médias cidades se estruturavam e se 

consolidavam, definiam-se as áreas “convenientes” e “inconvenientes” para as elites, que por 

sua vez escolhem a direção de crescimento, em função dos atrativos do sítio natural e em 

função da conexão que desenvolvem com suas áreas de comércio, serviços e emprego, ou 

seja, em virtude da sua inserção na estrutura urbana que elas próprias produzem. Definindo 

assim uma tendência a se segregar numa única região geral e a manter a mesma direção em 

seu deslocamento territorial, mesmo quando desapareceram os atrativos do sítio natural 

(VILLAÇA, 2017). 

De acordo com Villaça (2017) essa estruturação do espaço social se deu pelo controle 

que as elites exercem sobre o mercado imobiliário e sobre o Estado, que para elas criou, por 

exemplo, o melhor sistema viário da cidade, construiu seus locais mais aprazíveis, mais 

ajardinados e arborizados e controlou a ocupação do solo pela aplicação de uma legislação 

urbanística ineficaz. 

Castells (1983) argumenta que a segregação urbana não aparece como a distribuição 

da residência de classes no espaço social, segundo uma escala mais ou menos exposta, mas 

como a expressão, em nível da reprodução da força de trabalho, das relações complexas e 

mutáveis que determinam suas modalidades. Assim, não há espaço privilegiado 
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antecipadamente, em termos funcionais, sendo o espaço definido segundo a conjuntura da 

dinâmica social. 

Neste contexto, as camadas de mais alta renda controlam a produção do espaço social 

urbano por meio do controle de três mecanismos: em nível econômico – o mercado (no caso, 

fundamentalmente o mercado imobiliário); outra em nível político: o controle do Estado (pela 

legislação urbanística), e, finalmente, por meio da ideologia. Para Castells (1983, p. 262) isto 

significa que a estrutura do espaço residencial sofre as seguintes determinações: 

 Em nível econômico, obedece à distribuição do produto moradia entre os indivíduos. 

Este fator está na base do conjunto do processo, ou seja, a implantação dos locais de 

produção só exerce influência indireta, por meio da situação na rede de transportes. 

Isto obriga a considerar a segregação de forma bem mais dinâmica, não só 

simplesmente como uma diferença de locais, mas como uma capacidade de 

deslocamento e de acesso em relação a pontos estratégicos da rede urbana 

(CASTELLS, 1983).  

 Em nível político, se reforça as consequências da segregação, praticando uma política 

de serviços que atenda aos interesses das classes dominantes. Portanto, as 

coletividades locais privilegiadas tendem a fechar suas fronteiras, deixando o Estado 

com a obrigação de atender as demandas e necessidades dos desfavorecidos 

(CASTELLS, 1983).  

 Em nível ideológico, a segregação ocorre por dois movimentos bem diferentes. Por um 

lado, a relativa autonomia dos símbolos ideológicos com relação a interferências nas 

leis econômicas de distribuição dos indivíduos entre os tipos de moradia e de espaço. 

Por outro lado, a correspondência entre uma situação social e uma implantação 

espacial reforçam as tendências à autonomização ideológica de certos grupos e 

constituem um subcultura ecologicamente delimitadas. “A segregação pode favorecer 

a constituição de comunidade que, por um lado, reforçarão ainda mais as distâncias 

sociais e espaciais e, por outro, dar-lhe-ão um sentido dinâmico, transformando a 

diferença em contradição” (CASTELLS, 1983, p. 263). 

De acordo com Villaça (2017, p. 335) “o padrão espacial dominante da segregação é 

segundo setores, e não segundo círculos concêntricos”. Isso ocorre porque o padrão por 

setores possibilita melhor controle, pela classe dominante, do espaço urbano do que o de 

círculos concêntricos, uma vez que permite controlar com mais eficiência os deslocamentos 

espaciais, o mercado imobiliário, o Estado e a ideologia sobre o espaço urbano.  
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Contudo o padrão de segregação por setores não é aquele que se dá em bairros 

segregados dispersos, mas o que se concretiza de acordo com as grandes regiões segregadas 

da cidade, onde os bairros das camadas de mais alta renda se aproximam uns dos outros. Com 

o tempo, os bairros residenciais das elites vão se aglutinando numa mesma região da cidade, 

isso possibilita a criação de um sistema viário mais adequado às necessidades dessas classes 

dominantes. Além de oferecer melhores possibilidades de atendimento das elites por parte de 

subcentros ou shopping centers voltados para elas (VILLAÇA, 2017). 

O mesmo não ocorreria caso os bairros segregados das classes dominantes estivessem 

espalhados pelos quatro cantos da cidade – seria muito mais difícil ao comércio atendê-los, 

impossibilitando a formação de núcleos de comércio e serviços e mesmo a localização de 

shopping centers que atendessem predominantemente às elites assim espalhadas. Neste caso 

seria necessário construir um sistema viário enorme, distribuído por todos os quadrantes da 

cidade. Também seria impossível controlar o centro da cidade de maneira a fazer com que ele 

se deslocasse na direção das camadas de alta renda e as beneficiasse (VILLAÇA, 2017). 

Villaça (2017) ainda ressalta que se os bairros das elites estivessem espalhados pelos 

quatro cantos da cidade, o centro precisaria crescer mais ou menos uniformemente em todas 

as direções e não seria dominado por nenhuma classe ou conjunto de classes. Isso contribuiria 

para a diminuição das desigualdades e desníveis sociais que existem no Brasil. 

Portanto, vale lembrar que a tendência à segregação segundo uma única região geral 

da cidade não é necessária apenas para propiciar o controle do mercado e do Estado. Mas é 

necessária, também, para o desenvolvimento de uma ideologia que auxilie a dominação do 

Estado e do mercado pelas classes dominantes, de maneira a produzir, em determinada região, 

uma cidade melhor que “a outra”.  

 

1.3 Dispersão Urbana e Fragmentação do Território 

 

A cidade tradicional e compacta se transforma e assume formas dispersas, no qual as 

áreas urbanizadas superam os limites das cidades e das regiões – esta é a ideia central 

apresentada por Nestor Goulart Reis Filho (2006)em seu livro “Notas sobre a urbanização 

dispersa, e novas formas de tecido urbano”. Há a formação do que o autor chama de “ilhas de 

dispersão”, caracterizadas pela dispersão de núcleos urbanos entremeados de vazios, com 

redução de densidades de ocupação. Atividades tipicamente urbanas se deslocam para áreas 

periféricas, campo e cidade, se fundem em uma mesma estrutura de ocupação do solo, 
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fragmentada e dispersa, rumo à urbanização total superando a que foi considerada por muito 

tempo como contradição cidade-campo (REIS FILHO, 2006). 

Spósito e Góes (2013) consideram a tendência à exacerbação da expansão territorial 

das cidades e à multiplicidade das dinâmicas que as orientam, podendo serem vistas por meio 

das ideias de suburbanização, periurbanização, contraurbanização, exurbanização, 

rururbanização, urban sprawl, entre outras. As expressões espaciais que resultam das 

dinâmicas de extensão do tecido urbano são reconhecidas como “cidade dispersa” ou “cidade 

difusa” (SPÓSITO E GÓES, 2013), “dispersão urbana” ou “urbanização dispersa” (REIS, 

2006), ou “fragmentação territorial” (LIMONAD, 2006) e “espraiamento do tecido urbano” 

(CALDEIRA, 2000). 

O espraiamento do tecido urbano é apenas uma dimensão de um processo mais amplo, 

isto é, representa uma alteração profunda nas tendências de localização do uso residencial do 

espaço urbano e das atividades comerciais e de serviços, o que implica mudança das 

estruturas urbanas e da lógica “centro-periferia”, que as orientaram durante tanto tempo 

(CALDEIRA, 2000; SPÓSITO; GÓES, 2013). 

A tendência a dispersão urbana conforma modos de assentamento humano não apenas 

fragmentados, marcados por queda da densidade ocupacional, o que é possível pela 

generalização do uso do transporte automotivo, mas também descontínuos, gerando um 

mosaico de mesclas entre espaços de concentração e espaços de dispersão (SPÓSITO; GÓES, 

2013). 

A figura 1, extraída do trabalho de Limonad (2006) ilustra de forma simples e objetiva 

a complexificação da estrutura urbana das cidades latino-americanas, desde a cidade colonial 

compacta até as atuais cidades dispersas e fragmentadas. Nota-se segundo o diagrama da 

figura 1, que até o terceiro quartel do século XX os grupos sociais de alta renda residiam nas 

áreas próximas ao centro e os pobres nas periferias, reafirmando o que Caldeira (2000) 

denominou como forma de urbanização “centro rico versus periferia pobre”.  

As atividades industriais fordistas, por sua vez, situavam-se ao longo de eixos que 

articulavam as áreas centrais e as periferias. Segundo Limonad (2006) a expansão urbana 

subsequente, correspondente ao período da acumulação flexível, apresenta uma forma urbana 

mais complexa com uma crescente fragmentação espacial, que ultrapassa os limites do marco 

construído. Verifica-se assim um êxodo de atividades produtivas (industriais, comerciais e de 

serviços) e de diferentes grupos sociais (LIMONAD, 2006). 

A atual estrutura urbana torna-se mais complexa conformando um tecido urbano que 

ultrapassa os limites da cidade como se pode observar na figura 1, se distanciando cada vez 
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mais da cidade compacta de períodos precedentes que apresentava uma estrutura simples com 

zonas bem definidas (LIMONAD, 2006). 

 

Figura 1: Tipologia de cidades latino-americanas (século XVI - XXI). 

 
Fonte: Limonad, 2006. 

 

Neste contexto, Reis Filho (2006) chama a atenção para duas escalas distintas da 

transformação urbana: 

- Escala metropolitana: apresenta dispersão de núcleos urbanos, a presença crescente 

de vazios e uma frequente redução de densidades de ocupação. Na escala da área 

metropolitana, a dispersão se define em sua forma geral, que corresponde à dispersão da 

cidade. Nessa escala se definem as polarizações, os eixos de transportes de passageiros e as 

formas diferenciadas de apropriação do espaço urbano pelas classes sociais. 

- Escala urbana: apresenta mudanças nas relações entre espaços públicos, privados e 

coletivos de propriedade privada. Na escala do tecido urbano é que se define a propriedade do 

espaço urbano e a produção material, bem como a apropriação, uso e transformação desse 

espaço.  



32 

 

Nesse esquema descentralizado, o foco de interesse já não é o centro tradicional, mas o 

sistema de vias, que dá acesso a várias regiões. Da mesma forma, com a automação, é 

possível deslocar unidades produtivas para as proximidades das regiões de consumo e 

realoca-las sempre que conveniente. A mobilidade não é apenas de pessoas e moradias, mas 

também das unidades de produção e consumo como afirmou Reis Filho (2006). 

A dispersão da ocupação do solo só se viabilizou em função da implantação de uma 

moderna estrutura rodoviária, que ocorreu a partir de 1950, decorrente de grandes 

investimentos feitos pelo governo no setor de transporte, e, no caso do estado de São Paulo, 

pelo intenso processo de privatização das rodovias implementado a descentralização das 

unidades produtivas por diferentes regiões do país, saindo das grandes cidades em direção ao 

interior, de forma mais acentuada nas regiões do Vale do Paraíba e na Região Metropolitana 

de Campinas, em áreas dispersas ao longo das grandes rodovias (REIS FILHO, 2006), 

impulsionando também o deslocamento de atividades comerciais, de serviços e residências 

para as franjas urbanas. 

Reis Filho (2006) afirma que este fenômeno se trata de uma inversão de polaridade, 

em relação ao período de 1850-1950. Ou seja, setores tradicionalmente instalados nas áreas 

centrais de São Paulo foram deslocados para o anel rodoviário, junto às avenidas marginais do 

Tietê e do Pinheiros, dando origem a novas formas de centralidade. Na Região de Campinas, 

com suas numerosas cidades médias, como na Região do Vale do Paraíba, os 

empreendimentos passaram a ser deslocados para as margens dos grandes eixos rodoviários, 

que articulam as diferentes cidades. 

Nestes casos, a mancha urbana não é contínua, mas formada por pontos isolados no 

campo, ocupados pelos mais diferentes usos: fábricas, universidades, shoppings centers e 

loteamentos fechados. Os núcleos possuem baixas densidades, encontram-se distantes uns dos 

outros fazendo com que a população se desloque, prioritariamente utilizando o automóvel 

particular ou transporte coletivo (FREITAS, 2008). 

Com a alta mobilidade no território, a consequência lógica foi a dispersão crescente 

das indústrias, comércios e serviços, abandonando as grandes cidades e indo em direção ao 

interior, principalmente na direção das cidades médias (REIS FILHO, 2006). Na medida em 

que o mercado de trabalho passa a ser organizado em escala que supera em muito os limites 

municipais, a dispersão dos serviços passa a ser seguida por bairros residenciais que buscam 

maiores oportunidades de emprego e melhores condições de vida. 
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1.3.1 Dispersão das Indústrias  

 

Até 1945 as unidades fabris de São Paulo estavam quase todas instaladas nos 

perímetros urbano e suburbano da capital. Umas poucas ficavam situadas em municípios 

vizinhos, com número de habitantes e de fábricas ainda bem limitados. As industrias estavam 

até então instaladas dentro das cidades, por dois motivos principais: dependência de fontes de 

energia e dependência de linhas de transporte, no caso sempre situadas junto às ferrovias, pois 

não existia muitas rodovias pavimentadas (REIS FILHO, 2006). 

A implantação do sistema rodoviário do Estado com pavimentação em concreto ou 

asfalto, iniciaram as obras em 1938. A inauguração da primeira pista da Via Anchieta ocorreu 

em 1947, a via Anhanguera em 1948 e a Rodovia Presidente Dutra, em 1951. Esse sistema 

rodoviário se tornou um importante recurso para a integração do mercado nacional, e 

assegurou os meios para definir o estado de São Paulo como principal pólo de 

desenvolvimento industrial e de emprego do país, atraindo correntes de migrantes internos, as 

gigantescas migrações rural-urbana e inter-regiões, que deram origem às áreas metropolitanas, 

e a formação de áreas metropolitanas periféricas, já com forma dispersa e, finalmente, a 

descentralização industrial ao redor dessas áreas metropolitanas (REIS FILHO, 2006). 

Entre 1955 e 1960, com os programas de industrialização extensiva do governo 

Kubitschek, as áreas periféricas passaram a receber pavilhões industriais de maior porte 

(incluindo refinarias, siderúrgicas, indústrias automobilísticas, etc), a construção de novas 

unidades fabris correspondia sempre à desativação das mais antigas e ao abandono dos 

antigos bairros industriais que comumente eram localizados na periferia da capital paulista. 

(REIS FILHO, 2006). 

Freitas (2008) ressalta que a rápida privatização do sistema rodoviário trouxe 

eficiência para a fluidez necessária ao capital. Este fato atraiu diversas empresas para o estado 

de São Paulo, que, paralelamente à mobilidade, buscavam terras baratas e áreas amplas para a 

instalação de plantas industriais maiores e mais complexas. As operações foram lucrativas 

para as empresas que se deslocaram para terras mais baratas e comercializaram as antigas 

propriedades em que estavam instaladas nas áreas centrais e valorizadas. Estas empresas se 

instalavam em áreas que tivessem reserva de terrenos vazios em seu entorno, prevendo futuras 

ampliações. 

A partir dos anos 70, com os dois PND (Planos Nacionais de Desenvolvimento) houve 

um estimulo a descentralização industrial, com o oferecimento de apoio ao desenvolvimento 

de cidades de porte médio, com seus distritos industriais e melhoria de alguns serviços, 
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indispensáveis para essa expansão. Essas alterações delinearam as mudanças que 

caracterizariam as décadas seguintes, com instalação dos grandes pavilhões industriais em 

áreas mais afastadas e a formação de novos polos tecnológicos em cidades do Vale do 

Paraíba, nas áreas de Campinas e da Baixada Santista, dando origem a novas regiões 

metropolitanas. 

Num segundo período já era possível reconhecer uma tendência maior à dispersão, 

com as unidades industriais sendo instaladas em áreas ainda mais afastadas, promovendo o 

desenvolvimento do setor secundário em regiões como Piracicaba, São Carlos e Araraquara e 

levando à formação de outras regiões metropolitanas de porte menor, no interior do estado de 

São Paulo (REIS FILHO, 2006). 

A mobilidade facilitou tanto os deslocamentos dos trabalhadores como a fluidez dos 

produtos, produzidos e comprados pelas empresas. A busca por um mercado de trabalho 

regional decorreu da existência de vasta mão-de-obra disponível, seja para os trabalhos mais 

simples, como para serviços mais qualificados que demandavam profissionais formados pelos 

importantes centros universitários e tecnológicos, dispersos por todo o estado (FREITAS, 

2008). 

Conforme constata Reis Filho (2006) a escala do trabalho passa a extrapolar os limites 

municipais, apresentando grande mobilidade no território, o que acarretou na dispersão dos 

núcleos residenciais. Morar longe das áreas centrais permitiu a uma parcela da população 

ganhos em relação ao tempo gasto entre a casa e o trabalho e à qualidade de vida, longe do 

congestionamento das grandes cidades. Os custos de morar às margens da rodovia, eram 

menores do que nas áreas centrais. Muitas famílias, moradoras das grandes cidades, 

mudaram-se para cidades menores, no interior do estado.  

 

1.3.2 Dispersão dos Comércios e Serviços 

 

No estado de São Paulo, a descentralização das instalações destinadas às unidades de 

comércio e serviços acompanha o movimento de dispersão das indústrias e das áreas 

residenciais (REIS FILHO, 2006), seguindo o mesmo caminho, ou seja, deslocando-se para a 

periferia, às margens de grandes rodovias, onde diariamente circulam não só a população 

local, mas a população que se desloca vários quilômetros em direção ao trabalho. 

Freitas (2008) argumenta que a dispersão dos comércios e serviço, deu-se graças a 

expansão do capitalismo internacional, do centro para a periferia, não apenas em busca de 

mão-de-obra barata, mas principalmente em busca de novos mercados consumidores, que 



35 

 

viessem a consumir os produtos excedentes dos países do capitalismo central. A autora afirma 

que muitas empresas de comércio e serviços internacionais abriram filiais no Brasil 

incentivadas pela estabilização da inflação promovida pelo Plano Real, no Governo de 

Fernando Henrique Cardoso.  

A partir da segunda metade do século XX, os setores de comércio e serviços passaram 

a adotar sistemas de organização de caráter industrial, ou seja, assumindo características de 

concentração empresarial, envolvendo capital estrangeiro, aumento de escala com redes de 

unidade de grandes proporções, especialização, conquista de grandes mercados e produção em 

série (REIS FILHO, 2006). 

Para atender às demandas de um mercado com índices elevados de dispersão, com 

milhões de consumidores em faixas de renda média e alta, os novos empreendimentos tendem 

a se estabelecer junto às grandes rodovias, deslocando-se também para os chamados anéis-

suburbanos, ampliando para a escala regional, entre os principais eixos de acesso. Segundo 

Reis Filho (2006) são geralmente unidades de grande porte, com infraestrutura completa, 

serviços de segurança e gigantescas áreas de estacionamento, é importante salientar que estes 

empreendimentos se contrapõem às áreas de comércio e serviços localizados no tecido urbano 

central, devido à dificuldade para se encontrar estacionamentos em áreas densamente 

urbanizadas. 

Para aproveitar as vantagens decorrentes da atração de diferentes tipos de 

consumidores, procuram oferecer produtos e serviços com características diversas, 

constituindo um mix capaz de atrair e atender o máximo de clientes e assegurar o máximo de 

lucro. Surgem os grandes centros de compras, em especial os shopping centers, ocupando 

grandes terrenos nas franjas urbanas, em busca da ampliação de seus mercados consumidores 

(REIS FILHO, 2006). 

Com a dispersão dos comércios e serviços busca-se atender prioritariamente o 

consumidor “motorizado”, e, portanto, como destaca Freitas (2008) estes espaços já 

selecionam o perfil do consumidor pela condição de acessibilidade que proporciona, ou seja, 

são pensados para as faixas de renda média e alta.  

 

1.3.3 Dispersão das Residências 

 

A dispersão residencial tem aumentado o agravamento da segregação socioespacial 

nas cidades (FREITAS, 2008). O cenário já desigual, promovido pelo arcaico processo de 

industrialização brasileira, torna-se a cada dia mais desigual e desconectado, como se fossem 
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duas realidades distintas entre pobres e ricos. Portanto, também é possível notar essa mesma 

distinção no caso da dispersão das residências, ou seja, uma dispersão dos “pobres” e outra 

dos “ricos”, como afirmou Reis Filho (2006). 

Limonad (2006) explica que esse movimento para fora das cidades estaria relacionado, 

por um lado, a uma tentativa de diferentes grupos sociais, e de diferentes segmentos da força 

de trabalho, de acompanhar a relocalização industrial e a formação de centros de comércio e 

serviços fora das cidades. Por outro lado, esse movimento centrípeto faz parte não só da busca 

de um novo estilo de vida, por parte das classes mais abastadas, mas, também, de estratégias 

de sobrevivência de diferentes grupos sociais em busca de moradias a preços mais acessíveis 

em áreas mais distantes dos grandes centros. 

A dispersão dos “pobres” foi tratada por Maricato (2001) ao descrever o processo de 

urbanização brasileiro, ao comparar a cidade a uma máquina de produção de favelas e 

cortiços. A autora ressalta que a industrialização baseada em baixos salários foi responsável 

pelo desastre que se tornaram nossas cidades, pois os salários não previam o custo da 

moradia, e os poucos investimentos públicos em infraestrutura urbana, foram ao longo das 

últimas décadas sendo reduzidos principalmente na área de saneamento. A invasão de terras 

para moradia e a autoconstrução se tornaram única forma de acesso à moradia para a 

população trabalhadora de mais baixa renda.  

Segundo Reis Filho (2006) a dispersão industrial e do mercado de trabalho resultou na 

criação de bairros residenciais direcionados para população de baixa renda ou mesmo para 

classe média-baixa. Nas proximidades dos terrenos onde se realizavam obras para instalação 

de grandes unidades industriais rapidamente eram implantados loteamentos populares para 

venda de terrenos a custos reduzidos, muitos deles em loteamentos clandestinos. Reis Filho 

(2006) afirma que estes lotes eram comprados por trabalhadores que atuavam, principalmente 

no setor de construção civil, que obtinham suas moradias pelo processo de autoconstrução.  

Caldeira (2000), aponta um outro fator que agravou a dispersão da população de classe 

de renda baixa e média-baixa, que foi a legalização das propriedades na periferia (da cidade 

de São Paulo), isso levou lotes para o mercado formal de imóveis. No entanto, essa 

legalização também diminui o estoque de lotes irregulares e baratos disponíveis (os únicos, 

que está população realmente teria acesso), já que o valor dos terrenos aumentou como 

resultado tanto de construção de infraestrutura e equipamento urbano quanto da regularização 

de lotes. Em suma, o crescimento da pobreza, combinado com melhores condições e terrenos 

mais valorizados na periferia, expulsou os mais pobres para além dos limites da cidade, 
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tornou a autoconstrução mais difícil e forçou uma considerável parcela da população mais 

pobre a viver em favelas.  

Se essa forma de ocupação urbana, com casas precárias, já era socialmente 

inconveniente nas áreas adensadas e em sua periferia imediata, na dispersão tende a se tornar 

bem mais graves, pois a cidade e suas dimensões impunham limites às diferenças e 

segregação para parcela mais carente da população, que com a dispersão deixam de ter acesso 

a infraestrutura da cidade consolidada e serviços urbanos (REIS FILHO, 2006). 

A dispersão das elites também foi impulsionada pela dispersão industrial que ocorreu 

após 1970. Reis Filho (2006) atribui a dispersão das classes médias e altas como 

consequência da dispersão dos locais de trabalho e pela proximidade e facilidade para os 

deslocamentos diários, metropolitanos. Afirma também que os imóveis mais baratos nas 

cidades médias atraíram o deslocamento da população de renda média e alta, que já se 

deslocava diariamente para as instalações industriais.  

Na cidade de São Paulo, ao longo da grande migração ocorrida na década de 1970-

1980, os novos bairros em formação deixaram de se situar junto às áreas urbanizadas 

existentes. Entraram em uso os empreendimentos em áreas consideradas até então como 

rurais, quase sempre isoladas entre si, na sua grande maioria eram cercadas, como 

condomínios horizontais ou loteamentos fechados. Reis Filho (2006) argumenta que estas 

mudanças seriam em decorrência dos congestionamentos e poluição dos grandes centros, 

além de uma busca por maior segurança e proteção contra a violência urbana.  

Todavia, o autor aponta outras duas hipóteses para tais fatos: a primeira é de que esses 

empreendimentos imobiliários eram implantados em locais no qual os valores dos terrenos 

fossem mais baixos do que os praticados nas áreas urbanizadas, tendo em vista o interesse do 

mercado imobiliário em aumentar lucros, reduzindo o preço dos terrenos e também 

propiciando maiores vantagens para os compradores finais. E a segunda, se trata de buscar um 

contato com a natureza, ou seja, viver em um lugar com ares provinciano, porém com todas as 

comodidades das áreas urbanas, que Reis Filho (2006) denomina como “provincianismo 

metropolitano”. 

Freitas (2008) destaca que a dispersão urbana das residências das elites trouxe também 

a necessidade da criação de empreendimentos autossuficientes, ou seja, clubes e academias 

foram transferidos para áreas residenciais, bem como comércios e serviços tornaram-se parte 

dos empreendimentos de escritórios. A autora afirma que a distância entre os núcleos 

dispersos entre si e em relação à área central, tornou necessária a incorporação de serviços 
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complementares em áreas de trabalho e residência, evitando o desperdício de tempo utilizado 

nos deslocamentos. 

“Status, distinção e privatização”: estes são os três pilares que sustentam a dispersão 

residencial das elites e fortalece a negação da cidade. Caldeira (2000) afirma que nos espaços 

intramuros, a privatização dos serviços básicos acontece de forma segregada e seletiva para 

apenas aqueles que podem pagar por esta infraestrutura. Em suma, morar distante dos centros, 

em loteamentos fechados, tem se tornado o novo “ideal de viver” das elites, tema que será 

aprofundado no segundo capítulo desta dissertação. 

 

1.4 Mudanças no tecido urbano após a dispersão territorial 

 

O modelo de urbanização dispersa estendeu os limites do marco construído das 

cidades, apresentando uma crescente voracidade de consumo do espaço socialmente 

produzido e dos recursos naturais. Para Limonad (2006) com esse modelo de urbanização há 

uma complexificação e especialização do espaço social e um aprofundamento da segregação 

socioespacial, à medida que são criados lugares destinados a cumprir funções e papéis 

específicos, a fim de satisfazer as necessidades de consumo e reprodução de diferentes grupos 

sociais. Nesta lógica, são criados e distribuídos de forma dispersa no território: lugares de 

residência, como condomínios e loteamentos fechados; e lugares de consumo intramuros sob 

a forma de shopping centers. 

Limonad (2006) explica que a urbanização dispersa tem por base as relações sociais de 

produção impostas para a sobrevivência e reprodução do capitalismo na atual etapa de 

acumulação flexível, ou seja, não exigem mais uma concentração espacial de força de 

trabalho, infraestruturas e serviços. No entanto, com a diversidade atual de formas produtivas 

as empresas necessitam estar articuladas globalmente, não importando sua localização 

geográfica, uma vez que sua produção se destina ao mercado global. 

Pode-se, assim, interpretar as formas de urbanização dispersa como uma estratégia de 

diferentes grupos sociais de maximizar sua mobilidade espacial e acompanhar a crescente 

fluidez da mobilidade espacial do capital como um meio de garantir sua reprodução e 

sobrevivência; e por que não, a uma busca por segurança e por uma melhor qualidade de vida, 

como não se cansam de anunciar os lançamentos imobiliários, principalmente, os destinados 

as elites (LIMONAD, 2006). 

Freitas (2008) argumenta que a habitação “intramuros” destinados as elites, que 

surgiram em decorrência da dispersão urbana, reforçam e ampliam a onda de privatização 
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exigida pela cartilha do Consenso de Washington a escalas nunca antes vistas no Brasil e no 

mundo. Privatizaram-se os serviços de telefonia, de saneamento, de energia, bem como os 

espaços da cidade como ruas, praças, espaços de lazer e de mobilidade da população, 

reduzindo de forma drástica a mobilidade social entre classes. 

Reis (2006) salienta que as mudanças de uso das áreas de expansão e de renovação do 

tecido urbano estão se alterando e apresentando um conjunto de novas características, como: 

- Áreas urbanizadas descontínuas e entremeadas por vazios, em núcleos dispersos e 

isolados uns dos outros, seja para empreendimentos residenciais, comerciais ou industriais; 

- Implantação de serviços, comércio e lazer junto as áreas de residência e trabalho; 

- Predomínio do uso coletivo em espaços de propriedade privada; 

- Áreas dispersas com falta de espaços públicos para o uso de lazer em decorrência do 

parcelamento do solo ilegal e, portanto, sem doação de áreas públicas, ou mesmo, pela 

apropriação privada e fechamento de áreas públicas, como é o caso dos loteamentos fechados, 

muitas vezes com o fechamento realizado à revelia da lei; 

- Gestão condominial se transforma no modelo padrão, ou seja, o Estado interfere 

apenas para viabilizar e autorizar a privatização dos espaços públicos, sem ônus para os que 

se apropriam destas áreas públicas.  

Reis Filho (2006) explica que com a modalidade condominial as áreas com tecido 

urbano isolado adquirem autonomia, tendo sua própria infraestrutura, seus serviços e espaços 

de uso comum. Contudo estas benesses não podem ser oferecidas pelos poderes públicos em 

áreas privadas, logo devem ser buscados por intermédio de ação coletiva, o que significa a 

coletivização dos serviços. 

Freitas (2008) afirma que sem os largos investimentos aportados pelo Estado e sem 

sua devida autorização e proteção, a dispersão dos usos residenciais, comerciais e industriais, 

não seria possível pelo custo de implantação da infraestrutura com recursos privado. Portanto, 

rodovias, sistema de saneamento, iluminação, transporte público são parte da infraestrutura 

ofertadas pelo estado. Ainda segundo a autora, a apropriação privada de ruas e praças, isentas 

de IPTU, também são condição fundamental para redução dos custos de implantação, o que 

faz com que os espaços intramuros se tornem mais atrativos e mais lucrativos para o mercado 

imobiliário.  

Com a dispersão urbana é possível notar o papel que o discurso da globalização e da 

modernização tem em ofuscar a apropriação privada da esfera pública, e o histórico 

favorecimento do Estado aos interesses privados das elites, em detrimento de qualquer 
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perspectiva de inclusão da cidade informal e da preservação do meio ambiente (FREITAS, 

2008). 

Freitas (2008), Spósito e Góes (2013) observam que “anteriormente” a ocupação de 

baixa renda e ilegal que infringia a lei e degradava o meio ambiente por meio da ocupação de 

áreas ambientalmente frágeis, hoje ela disputa espaço com a ocupação dos loteamentos 

fechados de alto padrão que, à revelia da lei, privatizam o espaço público, invadem e ocupam 

áreas de proteção ambiental. Todavia o discurso da ocupação de alta renda tem como 

argumento a “manutenção da flora e da fauna e o afastamento da população de baixa renda, 

que pode vir a degradar o meio ambiente” (FREITAS, 2008). 

Como consequência da urbanização dispersa e fragmentada, somadas a privatização 

dos espaços públicos, a periferia pobre foi, então, esquecida e vive em condições pré-

modernas de urbanização, sem saneamento, sem emprego ou forma de geração de renda, 

habitando de forma precária em barracos ou casas autoconstruídas. Mesmo com a 

modernização das áreas da elite, cada vez se está mais distante de construir um modelo 

sustentável de urbanização (MARICATO, 2001; FREITAS, 2008).  

Em suma, de um lado tem a urbanização dispersa que consome de forma crescente o 

espaço social e os recursos naturais estendendo a urbanização, segregando e expulsando os 

grupos sociais menos favorecidos da possibilidade de sua apropriação e uso. Por outro lado, 

nas cidades, em suas áreas centrais e consolidadas, o espaço público tende a ser alienado por 

seus habitantes, que deixam de exercer seu direito a cidade, fazendo com que o espaço 

público perca seu valor de uso, transformando-os apenas em ícones de uma arquitetura e de 

um urbanismo obsoleto. 
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2 AS FACES DA PERIFERIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA: O PADRÃO ATUAL DE 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO URBANO  

 

O conceito de periferia urbana vem se ampliando e tornando-se cada vez mais 

complexo diante da grande diversidade de características do espaço urbano contemporâneo.  

Mauttner (1999) se utiliza do caso da cidade de São Paulo para conceituar e apresentar 

o significado de periferia. Para autora geograficamente periferia se refere as franjas da cidade. 

Contudo, para a sociologia urbana, se refere ao local onde moram os pobres, área que se 

contrapõe à parte central da cidade, estruturada e acabada. Entretanto, existem exceções, 

como os empreendimentos imobiliários de luxo que também podem ser encontrados nos 

limites da cidade – porém jamais seriam identificados como, periferia (MAUTTNER, 1999, p. 

253).  

Para Spósito (2003) existem duas faces da periferização. Uma das faces se refere à 

implantação de loteamentos populares ocupados, sobretudo, pela autoconstrução, de 

conjuntos habitacionais e áreas de assentamento urbano, resultantes de investimentos de 

recursos públicos voltados ao atendimento da demanda habitacional dos mais pobres, 

demanda essa sempre crescente num país, com enormes desigualdades como o Brasil. De 

outro lado, uma segunda face da periferia se verifica o aumento dos interesses fundiários e 

imobiliários, promovendo a aceleração da expansão territorial urbana, por meio de 

loteamentos voltados aos segmentos de alto e médio poder aquisitivo, muitos deles fechados 

com muros, grades e com serviços privados de segurança.  

Na literatura, algumas autoras, como Tereza Caldeira (2000), Eleusina Freitas (2008), 

Maria D’Ottaviano (2008), Costa e Godói Maria (2010), e Spósito e Góes (2013) 

identificaram e escreveram sobre uma nova face da periferização brasileira, que é marcada 

por bairros fechados, gated communities, condomínios ou loteamentos fechados, que em 

suma, definem loteamentos residenciais cercados por muros e grades, com acesso controlado. 

A segurança nesses espaços se dá pela presença de barreiras físicas ou mesmo naturais e pela 

presença de guaritas. Dentro desses espaços murados há sempre guardas patrulhando a área. O 

fechamento controla tanto o acesso às moradias quanto aos espaços públicos, no caso dos 

loteamentos fechados existentes no Brasil – ruas, praças, parques e até mesmo escolas podem 

estar localizadas “intramuros”. 

A crescente implantação de loteamentos fechados em cidades, dos mais variados 

tamanhos, coloca em questão a lógica de estruturação de seus espaços urbanos, comumente 

marcada pelas relações de oposição “centro rico versus periferia pobre” (CALDEIRA, 2000).  
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Assim sendo, há uma redefinição do conceito de “periferia” no que se refere aos 

conteúdos econômicos, sociais, políticos e culturais dessas cidades, pois se mantém a 

tendência à extensão contínua dos tecidos urbanos, agora combinando, contraditoriamente, 

diferentes lógicas e formas de produção e apropriação dos espaços urbanos. 

A partir do exposto, este capítulo pretende apresentar a origem dos espaços 

intramuros, principalmente dos loteamentos fechados, que são implantados nas periferias das 

mais diversas cidades brasileiras, bem como identificar as motivações que permitem a 

proliferação deste tipo de empreendimentos imobiliários que constituem uma nova divisão 

social do espaço urbano. 

 

2.1 Loteamentos Fechados: origem e suas referências no contexto internacional 

 

Os loteamentos fechados presentes no Brasil possuem como referência conceitual os 

primeiros subúrbios ingleses e americanos. A origem dos subúrbios, presentes em relatos 

históricos revelam diversas características e semelhanças presentes nos projetos de 

condomínios e loteamentos contemporâneos, como veremos a seguir.  

 

2.1.1 Subúrbios Ingleses 

 

Os primeiros subúrbios surgem no final do século XVIII, na Inglaterra, nos arredores 

da cidade de Londres, como bairros de lazer, utilizados nos finais de semana. Ou seja, os 

subúrbios surgiram como uma opção de segunda moradia para a burguesia que buscava um 

“refúgio” no campo, para fugir das turbulências da vida na cidade, isto é, da poluição gerada 

pelas fábricas, mas, principalmente, distanciar-se da população trabalhadora, considerados 

“indesejáveis e perigosos” (FREITAS, 2008). 

D’Ottaviano (2008), afirma que com os primeiros subúrbios, surgiram também 

mudanças das noções de centro e periferia, separação dos locais de trabalho e moradia, e a 

criação de novas formas de espaço urbano como a segregação de classes sociais e de funções 

(moradia, comércio, indústria, etc). Portanto, o subúrbio que antes eram considerados local de 

moradia dos pobres, passa a ser local de moradia da burguesia.  

Algumas características distintas surgiram com os primeiros subúrbios ingleses, como 

uso de jardins contemplativos valorizando a natureza como um elemento de separação entre a 

moradia das elites e os bairros operários, uso de padrões estéticos e arquitetônicos clássicos 

para diferenciar a aristocrática. Segundo Fishman (1987 apud FREITAS, 2008) um dos 
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primeiros subúrbios londrino, foi o Park Village em Londres (década de 1820), projetado pelo 

arquiteto inglês John Nash, representado na figura 2, a formula básica que se nota no projeto 

urbanístico para o subúrbio: são as ruas retas que se transformam em curvas, e a ideia de 

subúrbio com “casas dentro de um parque”, reforçando a valorização da natureza e a 

proximidade com o meio rural. Na figura 3, uma residência localizada no Park Village, nos 

dias atuais. 

 

Figura 2: O subúrbio Park Village – Londres. Projeto do 

Arquiteto John Nash, 1980 

. 

Fonte: Barbiero, 2015. 

Figura 3: Unidade habitacional - 12 Park Village West – 

Londres. 

 

Fonte: Hidden London, 2018. Acesso: 20/09/2018. 

 

O local de construção desses espaços eram em geral, em grandes áreas periféricas, de 

fácil acesso por carruagens privadas, porém com baixo valor de mercado, o que permitiu o 

surgimento da especulação de terras rurais como forma de obtenção de lucros, já nos séculos 

XVIII e XIX. Portanto, além de expressar as diferenças culturais entre ricos e pobres, o 

subúrbio se caracterizou como um bom investimento financeiro (D’OTTAVIANO, 2008; 

FREITAS, 2008). 

A rápida valorização imobiliária trazida pela indústria a partir de 1820, incentivou 

antigos moradores da cidade a venderem seus imóveis nas áreas centrais por valores mais 

altos, indo morar em terrenos mais baratos, localizados nos novos subúrbios. Freitas (2008) 

afirma que a especulação se consolidou neste momento porque a possibilidade de transformar 

terras rurais em lotes urbanos incentivou incorporadores a investirem nos projetos de 
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loteamentos suburbanos, pois os proprietários da terra, que implantavam o loteamento, 

demarcava os lotes e os vendia, muitas vezes, para investidores, e raramente construíam as 

casas, sendo assim, vendiam apenas o terreno, que diminuía os custos de implantação 

garantindo lucros maiores. 

 

2.1.2 Subúrbios americanos 

 

Segundo Freitas (2008), apoiada nos textos de Fishman no livro “Bourgeois Utopias. 

The rise and fall of suburbia (1987)”, autora afirma que os subúrbios são incorporados à 

estrutura urbana americana como necessidade de segregação entre classes sociais, diante da 

ameaça representada pela industrialização, como o risco social e econômico. Embora baseado 

no modelo do subúrbio inglês, o subúrbio americano tomou logo feições próprias, 

incorporando soluções para os problemas da cidade moderna americana, que a partir do 

século XIX vivenciaram um processo de intenso crescimento.  

Inicialmente os subúrbios americanos abrigavam residências de final de semana, 

posteriormente, passando à residência principal. Tal qual o modelo inglês, havia forte 

dependência entre os moradores dos subúrbios de classe média e a vida nas cidades, local de 

onde retiravam os recursos para viverem uma vida tranquila e junto da natureza, nos 

subúrbios. Segundo Freitas (2008) os deslocamentos diários se davam através do uso de trens, 

e a dificuldade de acesso era um fator positivo para o empreendimento, por manter um certo 

grau de exclusividade, porém a cada nova linha férrea implantada, novos subúrbios iam 

surgindo. 

As principais características desses loteamentos nos subúrbios, era a valorização da 

paisagem natural, áreas verdes em abundância, com parques, largas calçadas, e sem a 

presença de barreiras físicas (muros, grades ou cercas) em um primeiro momento, conforme 

representado na figura 4 (abaixo). Os subúrbios passam então a ser zonas residenciais cada 

vez mais valorizadas, onde pessoas com alto poder aquisitivo escolhem viver nesses bairros 

“ajardinados”, marcados por moradias unifamiliares isoladas, pela segregação de classes 

sociais e raciais, e de funções de uso e ocupação do solo (residencial, comercial, industrial, 

etc) (D’OTTAVIANO, 2008; FRETAS, 2008). 
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Figura 4: Exemplo de subúrbio americano – seguindo o padrão de gated communities: Sun City - Phoenix, Arizona 

- EUA. 

 
Fonte: Suncityaz, 2018. Acesso: 20/09/2018. 

 

Com a disseminação desse tipo de moradia nos Estados Unidos, residir em um 

subúrbio passa a ser acessível a novos grupos sociais. Logo, essas casas no subúrbio, e este 

novo estilo de vida, passam a ser vendidos como o ideal norte-americano de morar 

(D’OTTAVIANO, 2008). 

No início do século XX, com o advento do automóvel e o aumento do número de 

avenidas, rodovias e vias expressas, há um aumento na implantação de novos subúrbios, e isto 

permite que mesmo a classe média operária possa se mudar para casas suburbanas. Ou seja, os 

subúrbios perdem seu “status” de lugar privilegiado das classes de média e alta renda, e como 

afirma D’Ottaviano (2008), surge a necessidade de criar uma nova modalidade de habitação, 

para manter o princípio básico de exclusão e privilégios dessas classes sociais. 

Neste contexto, novas formas de segregação são implementadas no cenário urbano 

norte-americano, como as Edge Cities (cidades contorno ou cidades à margem, tradução livre) 

e o surgimento das Gated Communities (condomínios fechados ou comunidades fechadas, em 

tradução literal), que serão descritas a seguir. 
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2.1.3 Edges Cities 

 

Este modelo de urbanização americano surge nos Estados Unidos, no final da década 

de 1970 e início de 1980, como uma “releitura” dos subúrbios, são direcionados para as 

classes de alta renda e localizados nas periferias das grandes cidades, porém oferecem além da 

moradia, empregos, serviços e lazer, e esse padrão de urbanização ficou conhecido como 

“Edge City”, que pode ser traduzido para cidades contorno, cidades de borda ou mesmo 

cidades à margem. 

O jornalista Joel Garreau, autor do livro “Edge City – Life on the New Frontier” 

(1991), e definiu o termo “Edge City” para, segundo ele, classificar cidades localizadas nos 

subúrbios americanos, equipadas com centros comerciais, de escritórios e serviços, as 

residências são predominantemente horizontais e possuem diversos equipamentos de lazer e 

consumo. Por se localizarem nas periferias de grandes centros, em áreas de fronteira entre o 

campo e cidade, possuem forte dependência do uso de automóvel, e uma grande proximidade 

com rodovias e autoestradas (GARREAU, 1991). 

A razão que explica esse fenômeno americano é que, comparados aos centros urbanos, 

as Edge Cities oferecem aos incorporadores e grandes empresários algumas vantagens, como 

terras mais baratas, segurança, comunicações terrestres eficientes, equipamentos tecnológicos 

avançados e qualidade de vida para seus funcionários e executivos, este último justificado 

pela proximidade com o ambiente natural. Além de possuírem equipamentos de infraestrutura 

como shoppings centers, instalações esportivas, clubes de golfe, escolas, e trilhas para 

pedestres e ciclovias (GARREAU, 1991). 

 

2.1.4 Gated Communities 

 

A partir do final dos anos 1970, muros, cercas e guaritas começam a alterar a feição 

urbana das cidades criando bairros fechados, predominantemente nos subúrbios americanos. 

Segundo Freitas (2008) esses espaços denominados como gated communities realizam o 

fechamento de áreas públicas, impedindo o livre acesso às áreas de lazer como parques e 

praças bem como ruas, internas ao loteamento. 

As gated communities se tornam barreiras socioeconômicas, no qual a privatização do 

espaço público, ou de bairros da cidade se dá de forma dirigida, assumida e consciente. 

Privatizam-se espaços comuns, bem como assumem-se serviços coletivos que antes eram de 

responsabilidade pública, como segurança, manutenção urbana e o lazer (FREITAS, 2008). 
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Para Spósito (2013) as gated communities são um produto imobiliário, padronizado, 

planejado e fechado, que se difundiu, espalhando-se rapidamente, no mundo inteiro. Estes 

empreendimentos prometem qualidade de vida e segurança às classes de renda médias e altas. 

São marcadas pela presença de guaritas, muros e grades, e estendem-se sobre centenas de 

metros nas paisagens das cidades americanas. 

Um exemplo de gated communities, é Sun City, localizado em Phoenix, no estado do 

Arizona (EUA) – figura 5. Esta communitie, possui proporções de uma cidade, com um 

traçado bem peculiar, apresenta formato circular, e as ruas mantêm o mesmo paralelismo 

entre elas, com algumas vias radiais, além de possuir diversas áreas verdes, ao longo de suas 

amplas ruas conforme figura 6. 

 

Figura 5: Vista área de Sun City - Phoenix, Arizona 

(EUA). 

 Fonte: Suncityaz, 2018. 

Figura 6: Uma das ruas de Sun City - Phoenix, Arizona 

(EUA)

 
Fonte: Suncityaz, 2018. 

 

Com base nos estudos do pesquisador americano Edward Blakely, que verificou a 

diversidade das gated communities existentes nos Estados Unidos, e as classificou em três 

grandes grupos: lifestyle communities, prestigie communities e security zone communities, 

Freitas (2008) faz uma definição para essas três tipologias: 

 

 Lifestyle communities: são empreendimentos destinados ao descanso e lazer, voltados 

para aqueles que querem se separar, privatizar serviços e lazer, sendo assim, agem 

como uma cidade, sem cidade, ou seja, com todos os usos que a vida cotidiana 

demanda, mas sem os problemas urbanos das cidades; também buscam um ambiente 

homogêneo socialmente. Os portões atuam como forma de garantir prestígio ao local, 

bem como protegem imóveis destinados a estadia de férias ou ocupados apenas em 

uma época do ano (FREITAS, 2008). Muitos desses empreendimentos se reúnem em 
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torno de uma atividade de lazer especifica como, por exemplo, a prática de golfe ou 

hipismo.  

 

 Prestiges communities: são empreendimentos localizados geograficamente distantes 

dos centros urbanos; exclusivamente residenciais e destinados as famílias de alta 

renda, baseados no desejo de excluir e segregar. As barreiras e portarias garantem a 

separação e o status de produto de luxo, garantindo a valorização dos preços dos 

imóveis. A presença de recursos naturais como matas nativas, lagos e belas paisagens 

também são valorizadas e vendidas como um diferencial. Freitas (2008) afirma que 

uma das preocupações dos moradores é com a segurança dos seus bens e com sua 

privacidade, porém sabem que os muros e portões não garantem segurança e que 

dificilmente conseguirão construir comunidades nestes locais (FREITAS, 2008).  

 

 Securities zones: são bairros fechados formados a partir do fechamento de ruas e 

praças de bairros existentes. Estes fechamentos são promovidos pela população 

moradora, e não por um empreendedor externo. Ocorrem tanto em áreas ocupadas pela 

população de baixa renda, quanto em bairros de classe média e alta. Sua motivação 

principal é o “medo do crime”. Freitas (2008), afirma que grande parte das áreas 

nobres que vem solicitando o fechamento de ruas e praças são áreas localizadas 

próximas a favelas e loteamentos clandestinos de baixa renda. Ou seja, proprietários 

buscam, por meio do fechamento, evitar a desvalorização de seus imóveis bem como 

continuar morando nos mesmos locais. E mesmo não apresentando dados reais de 

violência urbana, cada vez mais bairros se fecham ou são produzidos novos 

empreendimentos fechados (FREITAS, 2008). 

Em suma, as diferenças entre estas tipologias das gated communities situam-se no 

tamanho das glebas, usos do solo, localização, público alvo, preço dos lotes, tamanho dos 

lotes e características do projeto urbanístico e arquitetônico. 

 

2.2 Adaptando o modelo internacional à realidade brasileira 

 

Caldeira (2000) faz um comparativo entre a cidade de Los Angeles e a cidade de São 

Paulo, no qual ela afirma que Los Angeles é uma região metropolitana que sempre favoreceu 

a dispersão, a suburbanização e a privatização, já São Paulo, é uma cidade que se desenvolveu 

de acordo com um modelo europeu que valoriza o centro, onde as principais atividades 
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econômicas e as residências das elites estavam concentradas. Quando a cidade se expandiu, os 

pobres foram mandados para longe, mas a elite permaneceu no centro. Ou seja, um padrão de 

urbanização “centro rico versus periferia pobre”.  

Porém, a partir de 1970, este modelo começa a ser substituído por um modelo de 

urbanização fragmentado (CALDEIRA, 2000) ou modelo fractal (LIMONAD, 2006; 

D’OTTAVIANO, 2008), no qual começam a surgir nas periferias os primeiros 

empreendimentos fechados destinados à classe de renda alta na cidade de São Paulo. Esse 

padrão se tornou eficiente para o mercado imobiliário, pois era possível encontrar vastas áreas 

de terra com valores menores. 

Portanto, ao contrário dos subúrbios ingleses e americanos, quando os subúrbios ou a 

periferização brasileiras das classes alta e média surgiram, foi de forma fechada intramuros, 

misturando desenhos típicos do subúrbio londrino e americano, porém fechados e com a 

presença de guaritas para o controle dos acessos.  

Mesmo com as diferenças na origem dos subúrbios ou da periferia destinada as elites 

brasileiras, é possível notar semelhança com o modelo americano, principalmente em relação 

as Edge Cities e Gated Communities, como foi apontado por Caldeira (2000), D’Ottaviano 

(2008), Freitas (2008), Costa; Godói (2010) e Spósito; Góes (2013). 

Segundo Caldeira (2000) as edges cities, não se tratam de um fenômeno apenas norte-

americano, elas se espalharam por todo mundo, inclusive no Brasil a partir de 1980, 

principalmente na Região Metropolitana de São Paulo, onde é possível encontrar alguns 

exemplos, como Aldeia da Serra, Alphaville e Tamboré (nas cidades de Barueri e Santana de 

Parnaíba). Tratam-se de empreendimentos imobiliários que combinam condomínios fechados 

(verticais e horizontais), shopping centers e conjuntos de escritórios, implantados em grandes 

glebas vazias nas periferias metropolitanas, destinados às faixas de mais alta renda, assim 

como o modelo americano.  
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Figura 7: Vista área de Alphaville - Barueri, São Paulo. 

 
Fonte: SKA Filmes, 2015. Acesso: 20/09/2018. 

 

Conforme apresentado na imagem acima, a região do Alphaville, Barueri encontra-se 

consolidada, apresentando inúmeros condomínios verticais de uso residencial e escritórios. 

Entretanto existem diversos outros empreendimentos do Alphaville, espalhados pelo Brasil, 

com áreas menos adensadas, ver figura 08 e 09, no qual o mercado imobiliário se utiliza das 

áreas verdes para valorizar o empreendimento e vender uma ideia de “qualidade de vida, 

próximo a natureza”. 

 

Figura 8: Vista área do Alphaville Campinas, unidades residenciais próximas a um centro empresarial. 

 
Fonte: Alphaville Imoveis, 2011. Acesso: 20/09/2018. 
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Figura 9: Vista área do Loteamento Reserva do Jequitibá - Alphaville Piracicaba. 

 
Fonte: Reserva Jequitibá, 2018.  

 

Para Caldeira (2000), a abordagem ideológica utilizada para que tais áreas se 

valorizassem e fossem procuradas como locais de exclusividade são as mesmas das utilizadas 

pelas edges cities americanas, ou seja, a proximidade e o acesso as principais rodovias que 

levam as áreas centrais, a exclusividade e o padrão arquitetônico das habitações, os diversos 

equipamentos de infraestrutura disponíveis (shopping centers, hipermercados, etc). Porém, 

como demostras as figuras 08 e 09, as “edges cities brasileiras” se diferenciam dos exemplos 

americanos por serem espaços murados, que valorização a segurança e a “fuga” da violência 

urbana, além de serem locais de auto-segregação (CALDEIRA, 2000). 

Freitas (2008) destaca as semelhanças dos condomínios e loteamentos fechados 

brasileiros com as gated communities americanas. A autora, afirma que dentre as três 

tipologias (lifestyle communities, prestigie communities e security zone communities 

apresentadas acima), a tipologia mais frequente no Brasil são as prestigie communities, que 

são promovidas por incorporadores que aliam o medo do crime ao desejo de status e prestígio 

social, almejados principalmente pela classe renda alta e média-alta brasileira. Imagens dos 

empreendimentos brasileiros ajudarão a compreender que se trata essencialmente de comprar 

status e distinção, desde a arquitetura suntuosa das guaritas de acesso quanto das unidades 

residenciais, conforme imagens a seguir: 
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Figura 10: Vista área de Alphaville, Barueri (SP). 

 
Fonte: Ferrari, 2011. 

 

Figura 11: Portaria Residencial Altos da Serra I - São 

José dos Campos. 

 
Foto: Autora;. 

 

Figura 12: Portaria Residencial Itahyê - Santana do Parnaíba. 

Fonte: Viva Prime, 2018. 

 

Entretanto, no caso brasileiro, a maioria dos empreendimentos intramuros apresentam 

uma mescla dessas três tipologias apresentadas por Freitas (2008), ou seja, há 

empreendimentos que aliam o medo do crime ao desejo de status e prestígio, há também, o 

fechamento de ruas em bairros existentes, justificado pelo “medo do crime” principalmente 

em áreas metropolitanas, bem como empreendimentos fechados de alto luxo, ocupando 

grandes glebas mais afastadas dos centros, cuja intenção é construir residências em torno de 

uma grande área de lazer e entretenimento, logo a proximidade com o meio rural e a presença 

de elementos naturais como lagos e reservas ambientais assumem grande importância para 

valorização.  

Caldeira (2000) ressalta que as gated communities norte-americanas são condomínios 

com homogeneidade social que fazem referência positiva à ideia de vida em comunidade. 
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Entretanto, o mesmo não ocorre nos empreendimentos intramuros brasileiros, que apesar de 

serem ambientes homogêneos socialmente desprezam a ideia de vida em comunidade. 

A moradia em bairros periféricos e segregados, mais especificamente loteamentos e 

condomínios fechados, é um fenômeno que tem seu início no final de 1970, primeiramente na 

região metropolitana de São Paulo, e depois se espalharam pelas cidades brasileiras como se 

correspondessem à versão ideal do “novo conceito de moradia” (CALDEIRA, 2000). Sendo 

assim, a seguir será apresentada as origens dos loteamentos e condomínios fechados no Brasil, 

e como esse fenômeno se consolidou e se tornou o ideal de morar para as classes de renda alta 

e média-alta brasileiras. 

 

2.3 Formação de loteamentos fechados nas periferias brasileiras 

 

Os empreendimentos intramuros começaram a ser construídos a partir dos anos 1970, 

durante o boom do mercado imobiliário e do financiamento estatal (BNH e outros), e 

trouxeram mudanças muito importantes na maneira de morar das classes renda média e alta. 

Os primeiros espaços intramuros foram os condomínios verticais, localizados nas áreas mais 

centrais e posteriormente surgiram condomínios horizontais e loteamentos fechados, estes 

localizados nas áreas periféricas. 

Ao analisar os processos de implantação e formação de espaços residenciais 

intramuros nas cidades brasileiras observa-se uma tendência à localização mais periféricas 

(em regiões rurais ou habitadas por pessoas pobres) do que central desses empreendimentos, o 

que é explicável do ponto de vista dos proprietários fundiários e incorporadores, porque esses 

tipos de iniciativas necessitavam de grandes glebas que só são acessíveis em áreas pouco 

adensadas. Spósito e Góes (2013, p. 70) afirmam que tais áreas, destinadas a incorporações de 

espaços residenciais intramuros, “devem estar disponíveis e, de preferência não edificadas, 

para que as taxas de apreensão da renda diferencial sejam mais altas”. 

Os loteamentos fechados implantados nas cidades do interior do estado de São Paulo, 

datam de meados dos anos 1970 e início dos anos 1980, foram construídos, num primeiro 

momento, sob a iniciativa de empresários ou líderes das elites locais. Esses empreendimentos 

confundiam-se com as chácaras de recreio (destinadas, principalmente, ao lazer e ao descanso 

nos finais de semana), eram loteamentos residenciais com lotes de grandes dimensões, 

localizados em áreas rurais, nas periferias das cidades. Entretanto, somente no final dos anos 

1980 e início de 1990, esses empreendimentos começaram a ser utilizados como primeira 

residência. E se tornaram empreendimento com características padronizadas, pois as grandes 
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incorporadoras passaram a atuar no setor em diferentes municípios, reproduzindo aos projetos 

uma identidade arquitetônica e urbanística própria. 

À medida que esses empreendimentos foram sendo implantados em áreas mais 

distantes do centro houve uma redefinição do conteúdo do que é periférico nas cidades, 

juntamente com mudanças no processo de expansão territorial do tecido urbano, como 

também a descontinuidade e dispersão dos tecidos urbanos tem sido cada vez mais a marca do 

crescimento das cidades (REIS FILHO, 2006; SPÓSITO; GÓES, 2013). 

Spósito e Góes (2013) salientam que do ponto de vista do longo processo de 

urbanização, trata-se, de dinâmicas muito recentes, tendo em vista que os tecidos urbanos 

sempre foram, desde a antiguidade, marcados por relativa unidade espacial e continuidade 

territorial. E a partir desta perspectiva é possível considerar que as iniciativas de implantação 

de empreendimentos residenciais fechados, geram uma ampliação do tecido urbano, induzem 

e representam novas formas de morar e viver, isto é, “um novo conceito de moradia”. 

Teresa Caldeira (2000) denominou esse “novo” conceito de moradia como sendo 

“enclaves fortificados”. Segundo a autora, estes enclaves partilham algumas características 

básicas:  

 

São propriedades privadas para uso coletivo e enfatizam o valor do que é 

privado e restrito ao mesmo tempo que desvalorizam o que é público e 

aberto na cidade. São fisicamente demarcados e isolados por muros, grades, 

espaços vazios e detalhes arquitetônicos. São voltados para o interior e não 

em direção à rua, cuja vida pública rejeitam explicitamente. São controlados 

por guardas armados e sistemas de segurança, que impõem as regras de 

inclusão e exclusão. [...] Em consequência, embora tendam a ser espaços 

para as classes altas, podem ser situados em áreas rurais ou na periferia, ao 

lado de favelas ou casas autoconstruídas. Finalmente, os enclaves tendem a 

ser ambientes socialmente homogêneos. Aqueles que escolhem habitar esses 

espaços valorizam viver entre pessoas seletas (ou seja, do mesmo grupo 

social) e longe das interações indesejadas, movimento, heterogeneidade, 

perigo e imprevisibilidade das ruas. Os enclaves privados e fortificados 

cultivam um relacionamento de negação e ruptura com resto da cidade e com 

o que pode ser chamado de um estilo moderno de espaço público aberto à 

livre circulação. Eles estão transformando a natureza do espaço público e a 

qualidade de interações públicas na cidade, que estão se tornando cada vez 

mais marcadas por suspeitas e restrição (CALDEIRA, 2000, p. 259). 

 

Os empreendimentos intramuros ou enclaves fortificados (condomínios e loteamentos 

fechados) representam este “novo” conceito de moradia que foi criada pela sociedade e 

reforçada pela publicidade, que surge com a proposta de proporcionar segurança, privacidade 

e isolamento, homogeneidade social, equipamentos e serviços e, simultaneamente, conquistar 

mais um degrau na ascensão social. Contudo, tais empreendimentos intramuros constituem 
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lugares de alienação em relação aos espaços que os circundam, pois como afirmou Caldeira 

(2000) este modelo separa grupos sociais de uma forma tão explícita que transforma a 

qualidade do espaço público, organizando a segregação, a discriminação social e a 

reestruturação econômica. 

Para alcançar suas metas de isolar, distanciar e selecionar, os espaços intramuros, 

usam alguns instrumentos de projeto oriundos do repertório modernista de planejamento 

urbano e arquitetura. Alguns exemplos do planejamento modernista são o usa das ruas 

projetadas apenas para o tráfego de veículos, ausência de calçadas, enclausuramentos e 

internalização de áreas de comércio e grandes espaços vazios isolando prédios e áreas 

residenciais, que efetivamente criam e mantêm a separação social. Segundo Caldeira (2000) 

ao destruir a rua como espaço para a vida pública, o planejamento urbano modernista também 

diminuiu a diversidade urbana e as possibilidades de coexistência entre as diferenças, ou seja, 

o uso dos instrumentos do planejamento modernista, apenas tornou a desigualdade mais 

explícita. 

Para Spósito e Góes (2013) os condomínios e loteamentos fechados são um produto 

imobiliário resultante de um planejamento que visa à maximização de lucros, e tem como 

principal característica o fechamento e o controle de acesso àqueles que não são seus 

moradores, seu valor está agregado ao preço do produto, e a associado à ideia de segurança e 

qualidade de vida.  

Ainda segundo as autoras, esses empreendimentos intramuros estão superando a lógica 

centro-periferia que orientaram a estruturação de espaços urbanos desde a antiguidade, ainda 

que as especificidades de cada modo de produção e cada formação socioespacial tenham 

gerado cidades muito diferentes no espaço e no tempo. Portanto, o cenário é de uma mudança 

estrutural e não apenas conjuntural, assim sendo, são as barreiras (muros, grades, sistemas de 

segurança) que tornam possível a expansão territorial urbana em direção de suas periferias, 

pois elas criam, no território, espaços diferentes para grupos de moradores que não 

reconhecem os outros, como parte da mesma realidade espacial, ou seja, como pertencentes a 

mesma cidade. 

 

2.4 Motivações para a proliferação dos loteamentos fechados 

 

Talvez a primeira motivação ou argumento pela procura dos loteamentos fechados, 

seja a busca pela segurança. Entretanto, pesquisas apontam que a existência de muros e 

portões não é garantia de segurança, pois há diversos registros de roubos e assaltos ocorridos 
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dentro dos loteamentos fechados, ocasionados não só pela existência de quadrilhas 

especializadas em invadir esses locais, como também pelos próprios moradores, na sua 

maioria os adolescentes (CALDEIRA, 2000; SPÓSITO; GÓES, 2013). 

Como aborda Caldeira (2000), o medo do crime cresce tanto ou mais do que o crime 

violento. A fala do crime se torna presente na vida de todos os cidadãos: em casa, trabalho, na 

rua e nos meios de comunicação, principalmente na internet e redes sociais. 

 

O medo e a fala do crime não apenas produzem certos tipos de interpretações 

e explicações, habitualmente simplistas e estereotipadas, como também 

organizam a paisagem urbana e o espaço público, moldando o cenário para 

as interações sociais que adquirem novo sentido numa cidade que 

progressivamente vai se cercando de muros (CALDEIRA, 2000, p. 27). 

 

Relacionar a segurança exclusivamente a criminalidade é ignorar todos seus outros 

significados, bem como ignorar dados e estatísticas, que demonstram que a maioria dos 

crimes, principalmente os violentos, ocorrem em bairros de classe de renda média-baixa e 

baixa. Sendo assim, os sistemas de segurança particular não só oferecem a ideia de proteção 

contra o crime, mas também criam espaços segregados nos quais a exclusão é cuidadosa e 

rigorosamente praticada.  

Caldeira (2000) constata que esses sistemas de segurança asseguram “o direito de não 

ser incomodado”, provavelmente uma alusão à vida na cidade e aos encontros nas ruas com 

pessoas de outros grupos sociais, mendigos e sem-teto, ou “a aversão aos trabalhadores” 

como afirmou Ermínia Maricato em entrevista concedida ao programa “Café Filosófico – 

Melancolia na Desigualdade Urbana ( CAFÉ..., 2017)”. 

A tendência à exclusão e segregação entre ricos e pobres, como uma disputa entre o 

bem e o mal, encobre outros preconceitos, de raça, entre classes sociais e de renda distintas 

(CALDEIRA, 2000). 

Outro ponto que motiva a proliferação dos loteamentos fechados é a questão do 

“status”, distinção e privilégios que está ligado a esses espaços. Freitas (2008) afirma que os 

loteamentos fechados funcionam como uma representação da sociedade do espetáculo. Pois, 

estes espaços intramuros, encontram-se envoltos em signos, símbolos e imagens, a fim de 

construir uma “irrealidade”, um mundo de fantasia desconectado da cidade tradicional. A 

autora, continua ao salientar que a desconexão com o restante da cidade, se dá não apenas 

pelas barreiras físicas – muros, grades, guaritas – mas, principalmente, pela ostentação de suas 

portarias, estilos arquitetônicos, características urbanísticas e paisagísticas, como demonstrado 

anteriormente nas figuras 10, 11 e 12. 
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Freitas (2008) argumenta que se os loteamentos fechados são apenas terra murada, os 

símbolos devem ser reforçados no intuito de iludir e criar um sonho, mais do que uma 

realidade. Portanto, nesse ponto, a propaganda se torna ferramenta essencial, como forma de 

ilustrar um sonho diferente da realidade. E para compor este cenário de espetáculo faz-se 

alusão à proximidade com a natureza e com o meio rural, a limpeza e exclusividade de ruas e 

calçadas, a uniformidade das fachadas. Como se o mundo exterior fosse tão homogêneo, 

controlado e estável, como dentro dos muros dos bairros fechados. 

Contudo, e sem negar as motivações apresentadas acima, talvez a lucratividade dos 

loteamentos fechados, seja o principal motivador para proliferação deste modelo intramuros. 

Para Freitas (2008) e Spósito e Góes (2013), a teoria que melhor explica tal transformação 

urbana reside na lógica do funcionamento dos mercados de terra.  

O solo, ou a terra, é uma mercadoria extremamente concorrida, que se fundamenta na 

propriedade privada, fato que atribui a grupos restritos não apenas o seu monopólio, mas, 

acima de tudo, a manipulação de seu preço, sendo assim o solo também recebe um valor de 

uso e, principalmente, um valor de troca (HARVEY, 2005). 

Portanto o solo assume o seu valor de troca em virtude não apenas de ser um bem 

indispensável (o que lhe assegura a demanda), mas por não ser um bem produzível e ao 

mesmo tempo, privativo e monopolizado por certos indivíduos, ou seja, de uso restrito de 

quem pode pagá-lo (SINGER, 1979; HARVEY, 2005). 

A formação de mecanismos que regulam e promovem a especulação dos preços do 

solo rural, incorporado ao solo urbano torna-se resultado da lógica do mercado de terras que 

emerge em função de uma forte demanda e supervalorização dessa condição de mercadoria. 

Sendo assim, a terra, que deixou de ser terra – bem natural – e passou a ser propriedade, ao 

longo da história, tornou-se um bem monopolizável e alienável, portanto, uma mercadoria, da 

qual pode ser extraída uma renda mediante sua venda (HARVEY, 2005). 

E, é nessa direção que o processo de expansão territorial urbano consuma a 

apropriação do espaço rural pela cidade. A anexação das glebas rurais ao meio urbano se dá, 

principalmente, por meio da compra de terras, potencializando sua condição de mercadoria 

pela urbanização capitalista. Sendo assim, a cidade, por incorporar continuamente espaço 

rural ao urbano, representa uma organização espacial fundada em elementos de ordem 

econômica, espacial e social baseadas na dupla demanda do capital e das camadas sociais para 

se reproduzirem (COSTA; RESCHILIAN, 2017). 

Spósito e Góes (2013) argumentam que a transformação de terra rural em terra urbana, 

por meio da aprovação de projetos de loteamentos e do parcelamento da gleba, é uma 
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dinâmica que possibilita ganhos tão extraordinários (passagem do preço do hectare rural para 

o metro quadrado urbano) que, mesmo na hipótese de não serem vendidos todos os lotes 

produzidos, os ganhos obtidos são mais que suficientes para custear os investimentos 

realizados e ainda gerar lucros altíssimos. 

No caso dos loteamentos fechados, não há produção de edificações. O que se busca é 

principalmente a renda fundiária. O risco destes investimentos é proporcionalmente baixo, 

pois o incorporador não compra a terra, na maioria dos casos há uma associação ao 

proprietário da terra para realização do empreendimento. 

Grande parte dos empreendimentos são promovidos em terras rurais, porém com a 

implantação de loteamentos fechados o preço de venda, deste solo rural, equipara-se ao 

mercado de moradia para as classes de alta-renda, muito superior à situação antes encontrada.  

Freitas (2008) argumenta que são as benfeitorias concedidas pelo Estado que 

viabilizam tal valorização de terras rurais no mercado de alta renda. A infraestrutura pública 

transforma o valor de uso de uma dada gleba modificando também seu valor de troca. 

O Estado contribui para a valorização das propriedades privadas e loteamentos 

fechados por meio da implantação de benfeitorias, infraestrutura e malha viária, ambas 

financiadas com recursos públicos. E também por meio da atribuição de coeficientes de 

aproveitamento e delimitação do zoneamento. Para Freitas (2008) estes instrumentos 

urbanísticos sempre funcionaram como forma de valorizar a terra urbana, como o fato de 

deixar áreas fora do perímetro urbano também garantiu privilégios aos proprietários de terra, 

pois tornaram determinadas áreas invisíveis para os sistemas de controle urbano e para os 

cadastros. 

O aumento da demanda por moradias nos loteamentos fechados, se dá pela 

necessidade de expansão do mercado, e esta estratégia de ampliar mercados surge 

especialmente a partir da criação de um produto de luxo, que é divulgado por meio do poder 

da mídia em divulgar as qualidades e “vantagens” de se viver intramuros, como também de 

alimentar o medo do crime. 

O mercado imobiliário passa a produzir apenas o “novo produto” e por meio da 

novidade promovida por muros e guaritas, vende o lote e mais todos os serviços 

anteriormente de responsabilidade do Estado. O preço dos lotes embute a promessa de 

afastamento dos problemas da cidade. Villaça (2017) afirma que o resultado é uma crescente 

massificação da demanda na qual se inclui a produção ideológica de novos estilos de vida e de 

novas formas de morar. 
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2.5 Tendência de ampliação de empreendimentos intramuros para classes de renda 

média e baixa 

 

Os empreendimentos intramuros foram sendo construídos desde o final de 1970 e 

início de 1980, se consolidaram nos anos 2000, e atualmente já são uma realidade nas mais 

diversas cidades, desde cidades em regiões metropolitanas, cidades médias e até mesmo em 

cidades pequenas. Como afirmam Spósito e Góes (2013) se trata de um fenômeno recente, se 

levar em consideração toda a trajetória histórica dos processos de urbanização desde a 

antiguidade até os dias atuais.  

Originalmente os empreendimentos intramuros eram destinados exclusivamente para 

as classes de renda alta e média-alta, inclusive esse era um de seus diferenciais para 

valorização e garantia de “status” social.  

Entretanto, a partir de 2009, com o lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV) do Governo Federal, no qual o principal objetivo era oferecer condições atrativas 

para o financiamento de moradias nas áreas urbanas para famílias de média e baixa renda. Isto 

gerou um “boom” no mercado imobiliário e na construção civil, fazendo surgir as mais 

diversas tipologias de empreendimentos, como as Habitações Interesse Social, e também os 

condomínios e loteamentos fechados destinados as classes de renda média e baixa, estes na 

grande maioria localizados nas periferias – não elitizadas – das cidades. 

Segundo Freitas (2008) a “indústria imobiliária” buscou ampliar lucros a partir do 

estabelecimento da produção em série. Aumentou, portanto, o número de lotes fechados 

produzidos em cada empreendimento, buscou áreas maiores ao mesmo tempo em que investiu 

grandes cifras na propaganda em massa do modelo de morar “intramuros”, se valendo 

inclusive da sensação de medo e insegurança das pessoas. A autora, afirma que a indústria 

imobiliária, juntamente com as grandes incorporadoras imobiliárias, são uma das grandes 

responsáveis no “boom” do crescimento periférico mediante a implantação de loteamentos 

fechados, pois são as detentoras dos terrenos disponíveis nas periferias das cidades. 

D’Ottaviano em sua tese “Condomínios fechados na Região Metropolitana de São 

Paulo: fim do modelo rico versus periferia pobre?”, no qual a autora identificou diversos 

condomínios horizontais fechados voltados para pessoas de renda média e baixa, estes eram 

implantados nas cidades da região metropolitana de São Paulo, principalmente nas periferias. 

A imagem a seguir, extraída da tese de D’Ottaviano, apresenta um condomínio fechado, 

localizado no bairro do Butantã, que possui unidades habitacionais com área útil de 62,40m². 

E as áreas livres e de lazer se resumem às vagas de estacionamento e às áreas de acesso as 
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residências. O entorno, como é possível ver na imagem, se caracteriza por residências simples 

e muitas vezes sem acabamento. 

 

Figura 13: Condomínio localizado no Butantâ, SP, e seu entorno. 

 
Fonte: D'Ottaviano, 2008. 

 

O mesmo exemplo pode ser encontrado na dissertação Vieira (2015) – “Novas formas 

de urbanização, estudo da tipologia de condomínios fechados para o programa ‘minha casa 

minha vida’, Jacareí, São Paulo”, no qual a autora identificou na cidade de Jacareí 

condomínios horizontais e verticais intramuros destinados as classes de renda média e baixa, 

porém, neste caso, havia a concentração deste tipo de empreendimento intramuros no mesmo 

bairro, deflagrando um caso de extrema segregação socioespacial. 

Na cidade de São José dos Campos, também é comum encontrar condomínios 

horizontais intramuros para as classes de menor poder aquisitivo, porém surge uma nova 

realidade, que são os loteamentos fechados voltados para as classes de renda média e baixa, 

como será demonstrado no Capítulo 3. 

Em suma, atualmente existem empreendimentos intramuros para todas as faixas de 

renda, com tipologias distintas e lotes de tamanhos variados, o que condicionará o fator 

localização, a característica dos incorporadores imobiliários e perfil dos terrenos. A diferença 

é que os empreendimentos para classes de menor renda possuem áreas menores, com lotes 

pequenos, em torno de 125m² ou até 200m², possuem poucas áreas de lazer, são muito densos 

e podem estar localizados em áreas urbanas consolidadas ou em bairros extremamente 

periféricos, ao contrário dos empreendimentos para população de mais alta renda, que 

preferem grandes lotes nas periferias de fácil acesso pelo sistema viário, e de mais baixa 

densidade, com grandes áreas de lazer e espaços verdes.  
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3 ESPAÇOS INTRAMUROS SOB A ÓTICA JURÍDICA  

 

No Brasil, os espaços “intramuros” começaram a surgir a partir dos anos de 1970, 

inicialmente foi permitida na forma de condomínios verticais, e condomínios horizontais 

fechados, regulamentados pela Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964 que dispões sobre as 

incorporações imobiliárias (BRASIL, 1964).  

Com o passar dos anos foram surgindo loteamentos fechados com muros e acesso 

controlado por guarita. Entretanto, esses fechamentos eram ilegais segundo a legislação 

federal, ou seja, esses espaços que privatizam ruas, praças, áreas verdes, contrariam o que 

determina a Lei Federal 6.766/1979 (BRASIL, 1979). 

Assim sendo, este capítulo irá inicialmente caracterizar o que são os condomínios 

fechados e loteamentos fechados e diferenciá-los com base na legislação brasileira, em 

particular a Lei 4.591/1964 que trata dos condomínios e a Lei 6.766/1979 que dispõe sobre o 

Parcelamento do Solo Urbano. Posteriormente será apresentado a legislação municipal que a 

partir dos anos 2.000 passou a permitir o fechamento de lotes em São José dos Campos. E 

finalmente, trazer algumas considerações acerca da Lei nº 13.465/2017 que dispõem sobre a 

Regularização Fundiária e trouxe algumas mudanças em relação aos loteamentos fechados. 

 

3.1 Definindo Condomínios e Loteamentos Fechados 

 

3.1.1 Condomínios 

 

Em meados da década de 1960, com o forte empenho nacional à geração de habitações 

incentivadas pelo financiamento estatal (BNH e outros), foi promulgada a Lei nº 4.591/64, 

que dispõem sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias (BRASIL, 

1964).  

Portanto, aos condomínios horizontais e verticais aplica-se a Lei 4.591 de 16 de 

dezembro de 1964, que regulamenta quando num terreno sem construções se quer construir 

mais de uma edificação, de um ou dois pisos, deverá discriminar-se a parte do terreno 

ocupada pela edificação e sua área de utilização exclusiva, como também a fração ideal de 

todo o terreno e das áreas comuns que corresponderá a cada unidade ou edificação (BRASIL, 

1964).  

O conceito de condomínio contradiz a ideia tradicional da propriedade, uma vez que 

está se refere ao conceito de exclusividade. Com a evolução do direito, o princípio da 
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exclusividade, passa a não contradizer a ideia de que vários sujeitos possam deter um domínio 

único. Portanto, tem-se o condomínio quando uma mesma área pertence a mais de uma 

pessoa, cabendo a cada uma delas igual direito, idealmente sobre o todo e cada uma de suas 

partes (AVVAD, 2004 apud VIEIRA, 2008). 

O condomínio residencial diz respeito ao direito privado e é restrito aos seus 

proprietários. Dessa forma, do ponto de vista da propriedade ele é fechado às outras pessoas 

que não fazem parte do mesmo.  

Para Vieira (2008) o termo condomínio fechado é uma redundância, uma estratégia de 

marketing imobiliário que visa salientar que aquela propriedade é somente de um seleto 

grupo, e que possui segurança, em oposição à insegurança do meio urbano. 

O artigo 8º da Lei 4.591/64 esclarece que quando, em terreno onde não houver 

edificação, o proprietário, o promitente comprador, o cessionário deste ou o promitente 

cessionário sobre ele desejar erigir mais de uma edificação, deverá observar o seguinte: 

 

a) em relação às unidades autônomas que se constituírem em casas térreas ou 

assobradadas, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação e 

também aquela eventualmente reservada como de utilização exclusiva dessas 

casas, como jardim e quintal, bem assim a fração ideal do todo do terreno e 

de partes comuns, que corresponderá às unidades; 

b) em relação às unidades autônomas que constituírem edifícios de dois ou 

mais pavimentos, será discriminada a parte do terreno ocupada pela 

edificação, aquela que eventualmente for reservada como de utilização 

exclusiva, correspondente às unidades do edifício, e ainda a fração ideal do 

todo do terreno e de partes comuns, que corresponderá a cada uma das 

unidades; 

c) serão discriminadas as partes do total do terreno que poderão ser 

utilizadas em comum pelos titulares de direito sobre os vários tipos de 

unidades autônomas; 

d) serão discriminadas as áreas que se constituírem em passagem comum 

para as vias públicas ou para as unidades entre si (BRASIL, 1964). 

 

Portanto, não é vendido o lote vazio, e sim parte do todo (gleba) com a unidade 

habitacional construída igual ao que consta do processo de incorporação com registro no 

cartório de imóveis, sendo assim, o comprador desta unidade autônoma passa a ser 

proprietário dela e de uma parte da fração ideal do terreno, além de ser coproprietário das 

ruas, praças, áreas verdes, etc, ou seja, das áreas em comum; e tudo que se encontra no 

perímetro do projeto é considerado área privada, não sendo necessário a doação de áreas à 

municipalidade. 

Vieira (2008) argumenta que o Art. 8º da Lei 4.591/64 permite essa relação 

condominial, porém todo o projeto deve ser preestabelecido antes de iniciar o processo de 



63 

 

venda das unidades, semelhantemente quando da construção de condomínios em edifícios. 

Todas as partes discriminadas devem constar no projeto que será executado e devidamente 

registrado no cartório de registro de imóveis. Sendo assim, a execução do projeto deve ser 

legalmente realizada conforme projeto que fora registrado. Não pode haver alteração na 

execução sem que haja alterações no projeto registrado e estas estarem de acordo com os 

dispositivos legais. 

 

3.1.2 Loteamentos Fechados 

 

O regime jurídico do loteamento (centrado na Lei nº 6.766/79), quer aberto, quer 

fechado, é diverso do regime jurídico condominial (regido pelo Código Civil e, pela Lei nº 

4.591/64) (AMADEI, 2017). 

A Lei 6.766/1979 – conhecida como Lei Lehman – regulamenta o parcelamento e uso 

do solo urbano brasileiro, estabelece que um loteamento constitui uma subdivisão do terreno 

(gleba) original em lotes destinados a edificações, com a abertura de novas vias de circulação 

e áreas públicas. Todos os parcelamentos de solo devem incluir vias públicas, áreas livres e de 

lazer (BRASIL, 1979). 

Segundo Leonelli (2010) a Lei 6.766/1979 possui duas tipologias de parcelamento do 

solo definidas: loteamento e desmembramento, a primeira quando houver necessidade de 

abertura de vias, e a segunda sem abertura de vias.  

A autora afirma que na prática, o loteamento destina-se para glebas a serem parceladas 

e o desmembramento para áreas menores, onde a frente dos lotes seja voltada para o sistema 

viário existente, sem a necessidade de abertura de novas ruas. 

O artigo 2° §1º destaca que:  

 

Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à 

edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros 

públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes 

(BRASIL, 1979). 

 

Leonelli (2010) salienta que dentre as várias exigências colocadas ao loteador para a 

realização do parcelamento do solo urbano, talvez a mais significativa foi a destinação para 

áreas públicas. Com a Lei Federal 6.766/79, no mínimo 35% (trinta e cinco) da área total a ser 

parcelada deve ser destinada a áreas públicas para compor o sistema de circulação, áreas para 

implantação de equipamentos urbanos, espaços livres de uso público e áreas verdes. A divisão 
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destes 35% ficaram a cargo da competência municipal, porém deveriam ser proporcionais à 

densidade de ocupação prevista para a gleba. Esta consideração pressupõe a existência de 

planejamento e controle de ocupação por densidade por parte do município.  

Assim sendo, o loteador deve destinar uma porcentagem de 35% (trinta e cinco por 

cento) da gleba para áreas públicas (arruamentos, áreas verdes e áreas institucionais). E após 

serem definidas e aprovadas as áreas públicas dos loteamentos, estas não podem ter sua 

destinação alterada pelo loteador.  

Esta condição teve como objetivo assegurar a permanência das áreas doadas para uso 

público acordadas na aprovação do loteamento, reivindicação colocada desde a aprovação do 

Decreto Lei 58/1937 (LEONELLI, 2010). Portanto, de acordo com o artigo 22, fica 

determinado que: 

 

[...] desde a data do registro do loteamento, passam a integrar o domínio do 

Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios 

públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do 

memorial descritivo (BRASIL, 1979). 

 

No entanto, a Lei 6.766/1979 não diferencia loteamentos “abertos” de loteamentos 

fechados. De acordo com esta lei, o fechamento dos loteamentos, mediante obstrução das vias 

internas ao acesso público com a colocação de obstáculos, cancelas e guaritas não tem 

respaldo legal (BRASIL, 1979). 

Segundo Freitas (2008) a ilegalidade se dá pelo fechamento de áreas que são públicas, 

de uso comum do povo. Entretanto, perante o Registros de Imóveis, trate-se de loteamentos 

legais, registrados conforme a lei Federal 6.766/79. 

Portanto, os loteamentos fechados são os loteamentos convencionais, regidos pela Lei 

6.766/79, e fechados por ato do loteador ou de uma associação de moradores, por meio de 

decretos municipais. Nesses espaços são construídos fechamentos por muros ou cercas e uma 

guarita para controle do acesso que impedem a circulação pública no seu interior, e nas vias e 

áreas comuns, que na verdade, são áreas públicas (BRASIL, 1979).  

Para D’Ottaviano (2008) os municípios definem, em geral, que após o fechamento de 

determinada área, a manutenção das vias e da infraestrutura instalada passa a ser de 

responsabilidade exclusiva dos moradores e não mais do poder público. Esse artifício faz com 

que muitas administrações municipais considerem o fechamento de bairros uma forma de 

economia para os cofres públicos. 
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Vieira (2008) ressalta que nos loteamentos fechados há a necessidade de se criar uma 

associação condominial para administrar todos os custos de manutenção, que é de 

responsabilidade dos proprietários das unidades pertencentes ao mesmo. Portanto, todos os 

moradores são obrigados a fazer parte da referida associação. 

Todavia, de acordo com a Constituição Federal, no seu artigo 5º, diz que é plena a 

liberdade de associação para fins pacíficos, vedada a de caráter paramilitar e, no item XX, diz 

que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Assim sendo, 

todo morador tem o direito de não fazer parte da associação criada para administrar o 

loteamento fechado (VIEIRA, 2008). 

Vale ressaltar que as ilegalidades urbanas dos loteamentos fechados, afrontam a 

legislação federal de parcelamento do solo, há décadas, ao privatizar o uso de áreas públicas, 

vias, espaços livres e comunitários. Porém, com a nova lei de Regularização Fundiária nº 

13.465/2017, foi criada a figura do “condomínio de lotes” (Art. 58) e do “loteamento de 

acesso controlado” (Art. 78), modificando a lei 6.766/1979, e tornando legal os espaços 

intramuros (BRASIL, 2017). 

 

3.2 O que muda em relação aos loteamentos fechados após a Lei de Regularização 

Fundiária nº 13.465/2017 

 

Segundo Souza (2018) a Lei n° 13.465/2017 de 11 de julho de 2017, veio ao mundo 

jurídico, em um contexto marcado pela ascensão ao poder de um grupo político 

comprometido com uma pauta legislativa de desconstrução de direitos sociais, em viés 

nitidamente conservador. 

Alvo de muitas críticas e objeto de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta 

pela Procuradoria Geral da República - PGR (ADI 5771), a Lei nº 13.465/2017, resultante da 

conversão da Medida Provisória nº 759/2016, operou profundas modificações legislativas, 

afetando vinte e duas normas jurídicas até então existentes, entre leis ordinárias, leis 

complementares e medidas provisórias que tratavam dos mais variados temas (SOUZA, 

2018), alguns dos temas abordados são: instrumentos de regularização, legitimação fundiária 

e arrecadação de imóvel abandonado, institutos civis, tal como o direito real de laje e as novas 

figuras: “condomínio de lotes” e “loteamento de acesso controlado”. 

Nessa dissertação não será aborda toda a Lei nº 13.465/2017, devida a sua 

complexidade e abrangência, assim sendo, será abordado apenas o artigo 58º que trata de 
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condomínio de lotes (condomínio urbanístico) e o artigo 78º que se refere aos loteamentos de 

acesso controlado (loteamento fechado) (BRASIL, 2017).  

O artigo 58º, Lei nº 13.465/2017, acresceu no Código Civil, em sua Parte Especial, 

Livro III, Título III, Capítulo VII, a Seção IV, com o art. 1.358- A, assim redigido:  

 

Art. 1.358-A. Pode haver, em terrenos, partes designadas de lotes que são 

propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos.  

§ 1º A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do 

solo de cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a 

outros critérios indicados no ato de instituição.  

§ 2º Aplica-se, no que couber, ao condomínio de lotes o disposto sobre 

condomínio edilício neste Capítulo, respeitada a legislação urbanística.  

§ 3º Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a 

infraestrutura ficará a cargo do empreendedor (BRASIL, 2017).  

 

O artigo 78° da Lei nº 13.465/2017 alterou o artigo 2º da Lei nº 6.766/79, indicando na 

redação que deu ao seu § 7º, que o “lote poderá ser constituído sob a forma de imóvel 

autônomo ou de unidade imobiliária integrante de condomínio de lotes” (BRASIL, 2017). 

O artigo 78º, também acrescentou ao artigo 2º da Lei nº 6.766/79, o § 8º, em que 

consta a definição do loteamento de acesso controlado (loteamento fechado), nos seguintes 

termos:  

Art. 2º, § 8º - Constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de 

loteamento, definida nos termos do § 1º deste artigo, cujo controle de acesso 

será regulamentado por ato do poder público Municipal, sendo vedado o 

impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos, não 

residentes, devidamente identificados ou cadastrados (BRASIL, 2017). 

 

De acordo com Amadei (2017) essas alterações se justificam pelo fato de que tais 

tipologias habitacionais a partir de glebas fracionadas (como loteamento), já existiam, 

enquanto fatos urbanísticos, pelo Brasil afora, embora fossem ilícitas perante a lei federal Lei 

nº 6.766/79, estes eram aprovados pela legislação municipal, ante a feição meramente 

urbanística (e não civil) do fechamento do perímetro da gleba parcelada, com controle de 

acesso em portaria. Contudo, em relação ao condomínio de lotes, essa falta de regramento 

federal até a aprovação da Lei nº 13.465/2017 era causa de irregularidade, tendo em vista que 

o tema condominial, não é urbanístico, mas de direito civil, e, nessa matéria, apenas a União 

tem competência para legislar. 

Neste sentido, Amadei (2017, p.70) afirma que: 

 

[...] foi o teor do julgado pelo STF, no RE 607940, rel. Min. Teori Zavascki, 

Tribunal Pleno, em 29/10/2015, com Repercussão Geral, e tese fixada no 



67 

 

sentido de que “os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito 

Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de 

ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com 

as diretrizes fixadas no plano diretor”. Aliás, a ementa desse julgado é 

explícita ao indicar ser “legítima, sob o aspecto formal e material”, a lei 

local (no caso, distrital) que “dispôs sobre uma forma diferenciada de 

ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados”, 

especialmente ao visar, dentre outros fins, “inibir a consolidação de 

situações irregulares de ocupação do solo” (AMADEI, 2017) (grifos do 

autor). 

 

Portanto, com a Lei nº 13.465/2017, não há mais qualquer resquício de 

posicionamento jurídico divergente ao loteamento fechado, que passa a ser denominado 

loteamento de acesso controlado (BRASIL, 2017).  

Para Amadei (2017) a denominação “loteamento de acesso controlado” é mais 

adequada, porque revela que nele não há, nem pode haver, restrição à liberdade de 

locomoção, mas apenas controle. Pois, as ruas, praças e espaços livres são de domínio do 

município e se deve preservar o direito constitucional à liberdade de ir e vir de todos os 

cidadãos. 

Por fim, é possível elaborar uma síntese, sobre os conceitos de cada um nos seguintes 

termos: 

- loteamento de acesso controlado (loteamento fechado), previsto no art. 2º, § 8º, da 

Lei nº 6.766/79, refere-se ao parcelamento do solo urbano com o perímetro da gleba cercado 

ou murado, e acesso controlado ao seu interior, vedado impedir a entrada de pedestres ou 

condutores de veículos, não residentes, devidamente identificados e cadastrados (BRASIL, 

2017); 

- condomínio de lotes, previsto no art. 1.358-A do Código Civil e também referido 

nos arts. 2º, § 7º e 4º, § 4º, ambos da Lei nº 6.766/79, é modalidade de condomínio (especial) 

assemelhada ao condomínio edilício, cujas unidades autônomas são constituídas de lotes, que 

correspondem a fração ideal do terreno e das áreas de uso comum dos condôminos, com as 

vias de circulação e demais partes comuns de domínio privado, bem como implantação e 

infraestrutura com respeito à legislação urbanística e às exigências públicas impostas (como 

“limitações administrativas e direitos reais sobre coisa alheia em benefício do poder público, 

da população em geral e da proteção da paisagem urbana, tais como servidões de passagem, 

usufrutos e restrições à construção de muros”- § 4º do art. 4º da Lei nº 6.766/79) (BRASIL, 

2017; AMADEI, 2017). 
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3.3 Lei Municipal nº 5.441/1.999 de São José dos Campos  

 

Os loteamentos fechados são implantados segundo a Lei 6.766/79, conforme 

apresentado anteriormente, porém suas vias públicas internas são objeto de concessão, 

permissão ou autorização de uso outorgada pelo poder público municipal, concedido a 

associação de moradores constituída para administrar o loteamento (BRASIL, 1979). 

A criação de uma legislação municipal que permitisse o fechado de loteamos ocorreu 

após a aprovação da Lei 9.785/99, que alterou alguns artigos da Lei Federal 6.766/79, dentre 

suas disposições, flexibilizou os parâmetros urbanísticos exigidos no parcelamento do solo, 

atribuindo aos municípios uma maior autonomia para execução de suas próprias políticas 

urbanas (BRASIL, 1999).  

A Lei 9.785/99 deixou a cargo da legislação urbanística municipal definir os usos 

permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento do solo, por meio da elaboração do 

Plano Diretor ou de Lei Municipal. Ou seja, a legislação definiria desde a área mínima a ser 

doada em cada gleba (arruamentos e circulação, implantação de equipamentos urbanos e 

comunitários, a instalação de espaços livres e áreas verdes de uso público), até o tamanho 

mínimo dos lotes, os coeficientes de aproveitamento, levando em conta a função social da 

propriedade urbana (BRASIL, 1999). 

Em São José dos Campos, a legislação referente aos fechamentos é a Lei Municipal 

5.441 de 04 de agosto de 1999, que dispõe sobre o fechamento dos loteamentos, vilas e ruas 

sem saída situadas em áreas unicamente residenciais, estabelecendo o acesso controlado à 

essas áreas, mediante aprovação da administração municipal (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1999). 

De acordo com a artigo 1º da Lei Municipal 5.441/99: 

 

[...] é autorizado o fechamento, a critério da Administração Municipal, dos 

loteamentos, vilas e ruas sem saída, desde que estejam os mesmos 

registrados e situados em zona classificada como predominantemente 

residencial unifamiliar – ZR, com acesso controlado de veículos e pessoas 

não domiciliadas no local (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1999). 

 

Para realização do fechamento, deverá ser feito o requerimento por no mínimo 50% 

mais um dos proprietários, conforme estabelecido no 2º artigo.  

Em seu artigo 3º, fica determinado que o fechamento das divisas da área poderá ser 

feito com cerca viva, muro de alvenaria ou alambrado em tela, com altura máxima de quatro 

metros, sem prejuízo da fiação aérea e iluminação pública porventura existentes. Em seu 
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parágrafo único, o artigo indica: O fechamento de que trata esse artigo não pode obstruir ou 

atrapalhar o fluxo normal de veículos da malha viária existente (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1999). 

E os artigos 4º e 5º, fazem alusão ao direito de ir e vir garantido pela Constituição 

Federal de 1988, que:  

Art. 4º - as ruas deverão ficar livres em seus leitos sem a existência de 

qualquer obstáculo de efeito permanente, podendo apenas conter portão, 

cancela, corrente ou similares em sua extensão que permita o trânsito de 

veículos e, obrigatoriamente, acesso diferenciado para pedestres (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1999). 

 

Art. 5º - o acesso de pedestre ou condutores de veículos não residentes nas 

respectivas áreas fechadas é garantido mediante simples identificação ou 

cadastramento, não podendo, em nenhuma hipótese, ocorrer restrição ao 

mesmo (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1999). 

 

Demonstrando que mesmo com a garantir de acesso às áreas fechadas, estas são áreas 

restritas, mediante a obrigatoriedade da identificação.  

Godoi Maria (2008) utilizou a ata da reunião, no qual foi aprovada a lei na câmara 

municipal (páginas de 8 a 11), para interpretar os interesses e ideologias envolvidas no 

processo, por meio dos agentes políticos municipais.  

O autor percebeu nas falas dos vereadores a preocupação em evidenciar as 

justificativas para os fechamentos de loteamentos horizontais, vinculando-as principalmente à 

“segurança da população”, frase repetida por todos eles, por mais de uma vez. Interessante 

ressaltar o uso da palavra “população”, como se realmente toda a população joseense viesse a 

usufruir da segurança dos loteamentos fechados. 

Sendo assim, os agentes modeladores do espaço, ou os legisladores municipais, agem 

de formas diferenciadas, porém sempre se adaptando a fim de tornar uma ideia, que a 

princípio é inconstitucional, em algo aplicável, viável e lucrativo (GODOI MARIA, 2008). 

Importante ressaltar que a Lei Municipal 5.441/99 foi aprovada por unanimidade, não 

havendo qualquer manifestação contrária à oficialização dos loteamentos fechados em São 

José dos Campos. No entanto, esta lei foi contestada pela Procuradoria Geral do Estado, que 

propôs uma ação direta de inconstitucionalidade, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo 

negou provimento ao pedido em setembro de 2001 (GODOI MARIA, 2008). 

O decreto nº 10.969, foi regulamentado em 19 de maio de 2003, pelo então prefeito 

Emanuel Fernandes. E apresentou os seguintes acréscimos: 
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Art. 6º será de inteira responsabilidade da entidade jurídica representativa 

dos proprietários a obrigação de desempenhar, sob orientação técnica do 

órgão competente: 

I – a urbanização e manutenção das áreas verdes e de lazer; 

II – a implantação, manutenção e conservação da sinalização das vias 

públicas de circulação de trânsito de acordo com o projeto fornecido pela 

Secretaria de Transportes, observadas as disposições do Código de Trânsito 

Brasileiro – CTB; 

III – a limpeza das vias públicas (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2003). 

 

Art. 9º aos loteamentos cujo fechamento tenha sido expressa ou tacitamente 

autorizado pela Prefeitura em data anterior à vigência da Lei nº 5.441, de 04 

de agosto de 1999, fica concedido o prazo de 1(um) ano, contado a partir da 

publicação do presente regulamento, para requerer sua adequação às 

disposições do artigo 2 deste decreto (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2003). 

 

Ainda a respeito das leis municipais que permitem o fechamento de loteamentos em 

São José dos Campos, em 2014, foi promulgado o Decreto nº 15.182, de 10 de março de 

2014, que regulamenta e altera a lei municipal nº 5.441. Neste decreto houve alteração no 

artigo 1º: 

A autorização para o fechamento de loteamentos, vilas e ruas sem saída, 

desde que estejam registrados e situados em Zona Predominantemente 

Residencial Unifamiliar – ZR (ZR1 e ZR2), e Zona Predominantemente 

Industrial – ZUPI, com acesso controlado de veículos e pessoas não 

domiciliados no local, é de competência do Prefeito, após manifestações das 

Secretarias e órgãos interessados, conforme o disposto neste Decreto (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 2014). 

 

Portanto, o fechamento de loteamentos em São José dos Campos só é considerado 

legal, a partir de 2003, mesmo existindo desde a década de 1970 diversos loteamentos 

fechados nas mais diversas regiões da cidade, como será apresentado no capítulo 04. 
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4 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – CIDADE DE LOTEAMENTOS FECHADOS E DOS 

MUROS QUE SEGREGAM 

 

O município de São José dos Campos está localizado a leste do Estado de São Paulo, a 

uma distância de cerca de 100 Km da capital, ao longo do eixo Rio – São Paulo, integrando a 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.  

São José dos Campos possui uma área de 1.099,4 km² que englobam uma variedade de 

configurações físicas e sociais. Sendo 353,9 Km² correspondentes a Macrozona Urbana que 

compreende as áreas dos três distritos que compõem o município: o Distrito Sede (São José 

dos Campos), o Distrito de Eugênio de Mello e o Distrito de São Francisco Xavier. As malhas 

urbanas de Eugênio de Mello e São José dos Campos estão conurbadas, de modo que seus 

limites interdistritais se encontram descaracterizados pelo processo de urbanização, 

diferentemente de São Francisco Xavier, cujo núcleo urbano está localizado a 

aproximadamente 50 km (de estrada) da maior porção urbana do município (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Localização de São José dos Campos no Estado 

de São Paulo 

 
Fonte: Autora. 

 

 

Figura 15: São José dos Campos, demarcação do perímetro  

Urbano 

 
Fonte: Autora.. 
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A cidade se destaca no cenário brasileiro como importante polo tecnológico e 

aeroespacial, devido a sua localização estratégica em relação às duas maiores regiões 

metropolitanas do País, a proximidade do Porto de São Sebastião que apresenta grandes 

potencialidades para a movimentação de cargas especializadas, e também, pela presença do 

Centro Técnico Aeroespacial (CTA) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

estes são alguns dos fatores que explicam a existência de um moderno Parque Industrial no 

município, refletindo-se no crescimento das atividades de comércio e de prestação de serviços 

e, conferindo a São José dos Campos uma condição de destaque e de grande importância 

econômica para Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.  

A partir desta breve apresentação de São José dos Campos, tem-se as bases para a 

apresentação deste capítulo, que consiste em duas etapas. A primeira, no qual, será 

apresentado o histórico, e as fases de crescimento urbano joseense, ao longo de 1920 até 

2018, para entender o atual contexto urbano joseense. E na segunda etapa, será abordo a 

produção dos loteamentos fechados na cidade, portanto, será demonstrado a localização e a 

cronologia, bem como a tipologia que esses espaços intramuros apresentam, e como estão 

inseridos no território de São José dos Campos, a fim de compreender as consequências e 

mudanças que os espaços intramuros trouxeram para o município. 

 

4.1 São José dos Campos – Histórico e Crescimento Urbano 

 

Para o entendimento do processo de urbanização e a dinâmica espacial de qualquer 

município, é imprescindível compreender os processos históricos relativos à sua formação, 

portanto, será apresentado o histórico de São José dos Campos, dando ênfase aos 

acontecimentos que influenciaram na urbanização, no período de 1920 a 2018.  

A emancipação à categoria de vila, em 1767, com a denominação de São José do 

Paraíba, não foi um fator determinante para o desenvolvimento local, já que por muitos anos 

quase nenhum progresso foi notado. Em 1864, a Vila foi elevada à categoria de cidade e em 

1871 recebeu a denominação de São José dos Campos. 

Em meados do século XIX, passou a demonstrar alguns sinais de crescimento 

econômico, com a evolução da agricultura, devido à expressiva produção de algodão, atingida 

durante a década de 1860, destinada quase toda ao mercado inglês. Também o 

desenvolvimento da cultura cafeeira no Vale do Paraíba contribuiu para crescimento pelo qual 

passou o município, mesmo com São José dos Campos ocupando posição periférica no 

contexto vale-paraibano (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2017). 
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4.1.1 Crescimento Urbano de 1920 a 1950 

 

A partir de 1920 desenrolaram-se os fatos que deram suporte as transformações do 

espaço urbano verificadas nas décadas seguintes. Surgiram as primeiras fábricas, muitas 

atraídas pelos incentivos oferecidos pela municipalidade, marcando o início do primeiro 

período de industrialização. A área urbana do município restringia-se a três manchas: Eugênio 

de Melo, Santana e a área central, formada pelo Córrego Lavapés, Ribeirão Vidoca e a 

encosta do Banhado.  

Na mesma época foram construídos os primeiros sanatórios (entre eles o Vicentina 

Aranha, em 1924), dando início a fase sanatorial, segundo Santos (2006) neste período 

conviveram “a euforia industrial e a morbidez dos serviços e comércio da cidade-sanatório, 

voltada para viver do tratamento de tuberculose”. 

Enquanto as grandes cidades, como São Paulo, procuravam maneiras de afastar seus 

doentes, São José dos Campos passou a acolher o excedente de tuberculosos, das grandes 

cidades. A cidade utilizou a propaganda e as condições climáticas supostamente favoráveis, e 

assim transformou uma situação desfavorável em oportunidade (SOUZA; ZANETTI; 

PAPALI, 2015). 

Segundo Chuster (2010) uma verdadeira “indústria” se formou para dar suporte aos 

doentes e aos estabelecimentos de saúde. A tuberculose, de certa maneira, fez a economia 

girar e auxiliou no crescimento do município. Com o incremento da população e dos doentes, 

os problemas urbanos se multiplicaram, sobretudo pela precária infraestrutura na década de 

1920 e início de 1930. 

Entretanto, uma cidade sanatorial, deveria ter condições para acomodar sua população 

e tratar os doentes, o que implicava na criação de redes de abastecimento de água, na 

regularização das vias de acesso e de transporte, bem como de energia e esgoto. Foi, portanto, 

por meio do tratamento da tuberculose que foram justificadas as políticas públicas de 

intervenção no espaço e adotadas as políticas de melhorias urbanas, como implantação das 

redes de água, de esgotos, de iluminação elétrica, ampliação e melhoramento das vias de 

acesso, etc. (SOUZA; ZANETTI; PAPALI, 2015). 

Com o aumento do número de pacientes na cidade, muitas edificações localizadas em 

áreas de uso residencial e comercial se adaptaram para fins de tratamento de saúde, isto 

demandou a reformulação da política urbana local.  

O governo municipal, por sua vez, implementou um zoneamento funcional, no qual os 

usos incômodos e industriais, e também os sanatórios seriam segregados e deveriam se 
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localizar em regiões especificas, preferencialmente longe das residências. Em 10/03/1932, por 

meio do Ato nº 110, a cidade passou a ser dividida em três zonas de uso: comercial, sanatorial 

e residencial, e em 18/04/1933 acrescentou-se a zona industrial às três primeiras (CHUSTER, 

2010). As divisões dessas quatro zonas podem ser observadas no mapa abaixo: 

 

Figura 16: Planta da cidade com as divisões das zonas sanatorial, residencial e industrial. 

  
Fonte: Amaral, 1930 apud Zanetti, 2008. 

 

A área central e Santana concentravam, em meio às residências e comércios, as 

oficinas, olarias e pequenos estabelecimentos fabris. Santana firmou-se como um bairro 

operário e industrial na primeira metade do século 20, e em 1935 foi ratificado pelo 

zoneamento como “Zona Industrial” (conforme ilustra o mapa acima). Santos (2006) ressalta 

que apesar de instalarem-se nas bordas da área urbanizada, as grandes indústrias, da época, 

não estenderam significativamente a mancha urbana. 

O Sanatório Vicentina Aranha (1924) estabelecido na Zona Sanatorial, se contrapôs à 

Santana. Incentivou a construção da Vila Ema (1928) e a posterior construção dos demais 

sanatórios e dos bairros residenciais quando a cidade necessitou expandir (SANTOS, 2006). 
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Segundo Costa (2007) a topografia privilegiada da Zona Sanatorial, delimitada em 

1933, e sua proximidade do núcleo urbano fizeram com que surgissem alguns loteamentos 

residenciais, com lotes de grandes dimensões para uma melhor ventilação e insolação, e para 

atender a população de alta renda. Esses loteamentos foram baseados nos conceitos de 

“cidade-jardim” de Ebenezer Howard, que são os atuais Jardim Nova América, Jardim Europa 

e Jardim Esplanada I, localizados entre as Avenidas São João e Borba Gato. 

Em 1935, o município de São José dos Campos, foi transformado em estância 

climatérica e hidromineral, e passou a investir mais em infraestrutura, principalmente na área 

de saneamento básico. Além de receber investimentos estatais e a fazer parte das estratégias 

governamentais no que diz respeito à política territorial desenvolvimentista da Ditadura 

Vargas. Esse processo de investimento na cidade sanatorial criou as bases de infraestrutura 

que viabilizaram a cidade industrial moderna (SANTOS, 2006; COSTA, 2007).  

Costa (2007) ressalta que a partir de 1942, São José dos Campos começa a apresentar 

ruas amplas, ensolaradas, arborizadas e arejadas, rompendo com a imagem de uma cidade 

empoeirada e com traçado colonial do século XIX para adquirir uma nova imagem de cidade 

moderna do século XX. 

A população joseense em 1940 era de 36.702 habitantes, sendo que 14.775 residentes 

na zona urbana (com uma taxa de urbanização de 40%), e 21.927 estavam na zona rural. 

Conforme a tabela 1, durante a década essa relação foi invertida, e em 1950 o município 

contatava com 44.804 habitantes, sendo que 26.600 residentes na zona urbana (taxa de 

urbanização de 59%), e 18.204 na área rural. Isso significa que a área rural começou a perder 

população e a cidade crescia cada vez mais devido as migrações, em busca de empregos, 

resultante das novas industrias que se instalavam na cidade, processo que aumentou nas 

décadas seguintes. 

 

4.1.2 Crescimento Urbano de 1950 a 2000 

 

A partir de 1950, o processo de industrialização é impulsionado pela instalação do 

Centro Técnico de Aeronáutica (CTA), e do Instituto de Tecnológico de Aeronáutica (ITA). 

Em 1951, foi inaugurada a Rodovia Presidente Dutra, que facilitou o escoamento de 

mercadorias e no acesso a matérias-primas utilizadas pelas indústrias, sinalizando para um 

conceito radicalmente diferente em termos de transporte de grandes volumes, o rodoviário. 

São José dos Campos, se beneficiou com a implantação da Via Dutra, graças a sua 

localização privilegiada, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, principais centros produtores e 
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consumidores do país, que já apresentavam alguns sinais de saturação. Esses fatores foram 

preponderantes para a atração de indústrias de grande porte nas décadas que se seguiram. 

Em meados dos anos 1950 até 1970, a cidade passa por uma diversificação industrial, 

se consolidando como polo industrial e começa a receber diversas industrias e empresas que 

deixavam a metrópole paulistana e migravam para cidades médias, em busca principalmente 

de grandes terrenos, com valores abaixo dos praticado na capital paulista, para construção dos 

aglomerados ou polos industriais, como a Johnson & Johnson (1953), Ericsson (1954), 

General Motors (1957) e a Eaton (1959), além de outras unidades de renome (REIS FILHO, 

2006; OLIVEIRA; GOMES, 2010). 

O traçado da Via Dutra criou um novo eixo de expansão urbana quando as indústrias 

de grande porte se instalaram. Essas industrias ocupavam extensas glebas, com edificações 

térreas de grande porte, em associação à área do CTA, se configurou um cinturão entre a 

rodovia e a área urbanizada. Assim, criou-se uma verdadeira faixa industrializada, intercalada 

por loteamentos residenciais, sem qualquer infraestrutura (COSTA, 2007).  

A via Dutra atravessa o município em uma linha quase reta, ignorando as 

particularidades do relevo joseense, perpassando os platôs e a zona rural, e cortando as 

fazendas decadentes que foram sendo desmembradas em lotes industriais e residenciais. 

Santos (2006) ressalta que de ambos os lados da rodovia surgiu, gradativamente, “uma nova 

cidade”, tendo como resultado desse processo um tecido urbano fragmentado, entremeados 

por vazios e um sistema viário pontilhado de gargalos, localizados nas poucas e precárias 

ligações entre os platôs. Para o autor, os bairros foram formados aos saltos e polarizados pelos 

empreendimentos fabris, loteamentos para moradia de luxo se consolidavam próximos à área 

central, e os loteamentos populares e irregulares surgiam nas áreas periféricas, em plena zona 

rural. 

No mapa abaixo (figura 17) é possível perceber que a maior área urbanizada, em 1953, 

se concentrava basicamente na região Central da cidade. Entretanto, se delineiam grandes 

vazios urbanos, com pontos esparsos de áreas ocupadas. As propriedades rurais situadas às 

margens da Via Dutra, foram transformadas em área para futura expansão da malha urbana, 

além de se tornarem objeto de grande especulação imobiliária, em especial, as glebas mais 

próximas da área urbanizada.  
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Figura 17: Mancha Urbana de São José dos Campos - ano 1953. 

 
Fonte: Elaborado pelas arquitetas Gislaine Costa e Amanda Mesquita, 2018 - com base nos dados produzidos e 

disponibilizados por Costa (1999 e 2006) e no mapa que contém o Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de São José 

dos Campos, 2018. 

 

Neste período a população joseense era de 44.804 habitantes (conforme tabela 1), 

sendo 26.600 (59%) residente na zona urbana e, os demais 18.204 na zona rural. 

Comprovando, assim, o acelerado processo de crescimento urbano que vinha ocorrendo no 

município. 

Na década 1960, o ritmo da industrialização e da urbanização protagonizadas, pelas 

grandes plantas fabris de grupos nacionais e internacionais foi intensificado. Destacam-se 

também os investimentos públicos, especialmente no setor aeronáutico e aeroespacial, sendo 

criado o Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais (INPE), em 1961. Com a instalação deste 

órgão federal responsável pela pesquisa espacial consolidou-se o caminho iniciado pelo CTA 

em busca do domínio no setor tecnológico, e também no setor bélico, aeronáutico e de 

telecomunicações em São José dos Campos (COSTA, 2007; SOUZA; ZANETTI; PAPALI, 

2015). 

Neste período, a população joseense era de 77.533 habitantes (tabela 1), sendo 56.882 

residentes na área urbana (73%). Em relação ao período entre 1950 a 1960, houve um 



78 

 

aumento populacional total de 73%. Esses números expõe a intensidade do crescimento 

urbano do município, grande parte devido aos trabalhadores atraídos pela oferta de empregos 

nas grandes indústrias que se instalavam na cidade. Indústrias estas que deixavam a capital 

paulista em direção as cidades médias do interior, reforçando o processo de dispersão urbana 

industrial que foi abordado por Reis Filho (2006). 

 

Figura 18: Mancha Urbana de São José dos Campos - ano 1962. 

 

Fonte: Elaborado pelas arquitetas Gislaine Costa e Amanda Mesquita, 2018 - com base nos dados produzidos e 

disponibilizados por Costa (1999 e 2006) e no mapa que contém o Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de São José 

dos Campos, 2018. 

 

Ao observar o mapa acima (figura 18) nota-se a dispersão entre os núcleos urbanos, 

composta por loteamentos residenciais (regulares e irregulares) intercalados com as áreas 

industriais, processo que foi intensificado com o crescimento populacional. Como 

consequência São José dos Campos, nos anos de 1960, apresentava características de uma 

cidade fragmentada, que demandava obras públicas para evitar a saturação ou sub-utilização 

dos serviços e vias municipais.  
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Santos (2006) afirma que o crescimento da cidade nesse período tornou evidente o 

conflito entre a ocupação urbana, o relevo e as barreiras urbanas, representadas pela linha de 

transmissão de energia elétrica, ferrovia, rodovias, e pelo Rio Paraíba e sua várzea. O autor 

argumenta que enquanto as “melhores” áreas foram ocupadas pelas fábricas que necessitavam 

de grandes glebas (planas, de preferência), para a habitação, espaços públicos e circulação 

restaram apenas os retalhos ou vazios entre as barreiras, nas partes baixas dos morros, via de 

regra, junto aos córregos. Em muitos casos as fábricas também se apresentaram como 

barreiras, ressaltando o fato de que a cidade resultante se apresenta como uma somatória de 

loteamentos isolados, ou seja, a cidade era marcada por áreas urbanizadas entremeadas de 

vazios urbanos, típico de uma cidade dispersa e fragmentada.  

Em 1968, a Via Dutra foi duplicada, fato que adensou ainda mais o uso das margens 

da rodovia como se formasse um bairro industrial linear, situação que evidenciou sua 

simultânea condição de “barreira” e de “avenida” (SANTOS, 2006). O sistema viário local, 

tornou-se fonte de problemas urbanísticos. A cidade consolidou-se como um parque industrial 

diverso, que além de atrair indústrias menores (terceirizadas) para formar as várias cadeias 

produtivas, atraía também setores econômicos complementares, como comercio e serviços.  

Como consequência do rápido processo de urbanização, ao longo da década de 60, foi 

elaborado o segundo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos. 

A empresa Serete S.A. Engenharia foi contratada, em 1968, pela prefeitura municipal ficando 

responsável pela coordenação geral dos trabalhos e pelos aspectos socioeconômicos, e a 

empresa Jorge Wilheim Arquitetos Associados, responsável pelos aspectos urbanísticos (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 2006; COSTA, 2007). 

Aprovado em 1971, a política adotada no segundo PDDI foi a de não incentivar a 

expansão horizontal, com exceção para os vazios entre as áreas urbanizadas e dotadas de 

infraestrutura, nesses casos, foram incentivados a ocupação e o adensamento, a fim de 

conseguir uma certa linearidade na ocupação do solo (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006). 

Para que fosse alcançada essa linearidade foi elaborado uma lei de uso e ocupação do 

solo que incentivasse a construção de edifícios para habitações coletivas e comerciais, 

conjuntos habitacionais verticais e horizontais, aplicava coeficientes de aproveitamentos altos 

que, em algumas regiões, eram de seis e de até oito vezes a área do lote (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 2017).  

Costa (2007) cita como exemplo de vazios urbanos que foram adensados, nesta época, 

os vazios localizados na região Leste, nos bairros Vila Industrial e Jardim Ismênia, com a 

implantação dos conjuntos habitacionais: Tatetuba e Planalto. Os terrenos das áreas urbanas 
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centrais e as áreas próximas, são efetivamente ocupadas e inicia-se o processo de 

verticalização, o que permitiu um maior adensamento. 

De 1960 a 1970 população joseense saltou de 77.533 para 150.884 habitantes, 

aumento de 95%, sendo que 134.896 (89%) residiam na área urbana em 1970, e apenas 

15.988 residentes na área rural (ver tabela 1). 

Neste período a cidade cresce em direção a região Sul, Oeste e Leste, com os 

loteamentos: Parque Industrial, Satélite, Jardim da Granja, Vila Industrial, Jardim Motorama, 

Vista Verde (este, projetado nos moldes dos subúrbios americanos), deixando grandes vazios 

urbanos, conforme demonstrado no mapa abaixo (figura 19).  

Em relação a ocupação do solo, enquanto as pequenas e médias indústrias se inseriam 

na trama urbana, as grandes indústrias continuavam formando grandes vazios urbanos, 

interrompendo as estruturas viárias e acentuando a dispersão e a fragmentação do território 

joseense. 

 

Figura 19: Mancha Urbana de São José dos Campos - ano 1973. 

 

Fonte: Elaborado pelas arquitetas Gislaine Costa e Amanda Mesquita, 2018 - com base nos dados produzidos e 

disponibilizados por Costa (1999 e 2006) e no mapa que contém o Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de São José 

dos Campos, 2018. 
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Acentua-se o crescimento ao redor do INPE e proximidades da Embraer (região 

sudeste). A região leste tem o crescimento impulsionado pela implantação da Refinaria da 

Petrobras Henrique Lajes – Revap (ocupando uma área aproximada de 8 milhões de metros 

quadrados, ver figura 20), e também pela implantação de outras grandes indústrias ao longo 

da Via Dutra, em direção ao Distrito de Eugênio de Melo, como a Ericsson, entre outras. Do 

outro lado da cidade, a região oeste tem seu início de ocupação num grande espaço vazio que 

se separava do núcleo central expandido e a porção da cidade nas imediações da Johnson & 

Johnson, e novas indústrias surgem, sempre, ao longo da Via Dutra, como a Panasonic e a 

Phillips (OLIVEIRA; GOMES, 2010). 

Na década de 80, foi aprovada a Lei de Parcelamento e de Zoneamento (Lei Municipal 

n° 2.263/80), que teve como uma de suas diretrizes a ampliação do perímetro de expansão 

urbana do município e abriu a possibilidade de expansão horizontal da cidade por meio de 

novos loteamentos. Segundo Costa (2007) a política da lei nº 2.263/80 foi totalmente contraria 

as diretrizes propostas no segundo Plano Diretor (1971), confirmando que os dirigentes 

municipais não se preocupavam em seguir as diretrizes que constituem esse plano. 

 

Figura 20: Mancha Urbana de São José dos Campos - ano 1985 

 
Fonte: Elaborado pelas arquitetas Gislaine Costa e Amanda Mesquita, 2018 - com base nos dados produzidos e 

disponibilizados por Costa (1999 e 2006) e no mapa que contém o Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de São José 

dos Campos, 2018. 
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No mapa acima (figura 20), é possível observar que nessa década o crescimento 

horizontal disperso, se agrava, em decorrência da aprovação de diversos loteamentos em áreas 

periféricas. Muitos desses loteamentos são destinados a baixa renda, tendo toda a 

infraestrutura realizada pela prefeitura municipal, contribuindo para a expansão desordenada 

da mancha urbana, encarecendo o provimento de infraestrutura e segregando espacialmente 

esta população, principalmente na zona sul e leste do município.  

Na região sul, foi elaborado o projeto habitacional de baixa renda, Campo dos 

Alemães, ocupando uma área de 3,5 milhões de metros quadrados, com previsão para a 

construção de 8.000 unidades. 

Na região oeste, são implantando os primeiros condomínios e loteamentos fechados, 

ocupando vastas áreas e contribuindo para dispersão nesta direção do município. Estes 

espaços eram direcionados para atender a demanda de gerentes, diretores e executivos das 

novas indústrias instaladas no município. 

Em 1985, o perímetro urbano é retraído, na tentativa de englobar os vários 

loteamentos irregulares que se encontravam bastante dispersos, buscando incentivar a 

ocupação dos vazios existentes entre estes loteamentos e a área urbanizada (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 2006). 

Entretanto, pela rigidez da Lei de Parcelamento, associada à falta de uma política 

habitacional e de fiscalização no município, o processo de ocupação da zona rural por 

loteamentos irregulares é intensificado nesse período, atingindo em 1988 aproximadamente 

90 loteamentos. Inicialmente caracterizados como chácaras de recreio e posteriormente 

subdivididos em lotes menores, foram se transformando em loteamentos urbanos, com 

intensiva ocupação pela população de baixa renda. Essas ocupações concentraram-se 

principalmente nas regiões norte e leste do município, sem que o poder público conseguisse 

conter ou reverter o processo (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006). 

Em 1980 a população joseense era de 287.513, com uma população urbana de 276.901 

(96%), no entanto essa população saltou para 442.370 habitantes, em 1990, tendo um 

aumento de 54% em uma década, com uma taxa de urbanização de 96%, ou seja, 425.515 

habitantes residiam na área urbana, enquanto a área rural contava apenas com 16.885 

habitantes (ver tabela 1). 

Em janeiro de 1990 foi aprovada a nova legislação de Parcelamento e Uso e Ocupação 

do solo (Lei Municipal nº 3.721/90). Essa lei teve como principal objetivo, corrigir os “erros” 

da lei anterior, se tornando mais flexível, ao incentivar o parcelamento regular e, para tanto, 

foram criados três tipos de loteamentos: A, B e C, com exigências diferenciadas de obras de 
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infraestrutura. Por meio dessas diretrizes, o poder público visava estimular a iniciativa privada 

a produzir lotes para todas as classes sociais (COSTA, 2007). 

Em 1995, foi aprovado o terceiro Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – 

PDDI (Lei Complementar nº 121/95) apontando o vetor de crescimento urbano para região 

leste em função das condições físicas favoráveis da região e a proximidade com a Rodovia 

Presidente Dutra e a Rodovia Carvalho Pinto.  

O terceiro Plano Diretor do Município, foi embasado em estudos aprofundados da 

região, realizado pelo INPE, denominado Macrozoneamento da Região do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte do Estado de São Paulo (MAVALE). Este plano diretor definiu os novos 

perímetros das Macrozonas Urbana e de Expansão Urbana, com o objetivo de incorporar os 

loteamentos irregulares situados na região leste, sudeste e norte do município, e a 

possibilidade de uma futura regularização urbanística e fundiária dos mesmos (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 2017). 

Em 1997, foi aprovado uma nova Lei de Zoneamento (Lei Complementar n° 165/97), 

que estendeu o perímetro de expansão urbana na face sul do município até a Rodovia 

Carvalho Pinto (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006). 

Nesta época a verticalização e os novos loteamentos ocuparam os vazios mantidos 

pela especulação imobiliária, ao mesmo tempo que novos loteamentos continuaram a surgir e 

a ampliar a malha urbana já definida. Santos (2006) ressalta que no final da década, surgiram 

“novas cidades” dentro da cidade, fazendo referência as novas centralidades que surgiram e 

formaram regiões com autonomia e independência dos centros principais, principalmente na 

região Sul.  

No final da década, o número de loteamentos fechados aumentou, em parcela 

significativa da cidade, mas principalmente na região oeste, devido principalmente a 

aprovação da Lei Municipal nº 5.441/1.999, que passou a permitir o fechamento de 

loteamentos, vilas e ruas sem saída. Em consequência se acentuou a fragmentação do espaço 

urbano e tornou evidente a segregação socioespacial em São José dos Campos (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1999). 

 

4.1.3 Crescimento Urbano de 2000 a 2018 

 

No período compreendido entre os anos de 1950 até os anos 2000, o crescimento 

urbano de São José dos Campos, esteve estritamente ligado ao processo de industrialização. O 

que possibilitou que o município se consolida-se como polo de importância estratégica para o 
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país, já na primeira década do século XXI, inicialmente com base no setor da indústria de 

transformação e posteriormente com o setor de tecnologia. 

O que abriu caminho para o impulso de desenvolvimento tecnológico foi a 

implantação do Parque Tecnológico de São José dos Campos (2006 - 2009), localizado às 

margens da Rodovia Presidente Dutra, com o objetivo de desempenhar um papel 

transformador similar ao que o CTA e ITA representaram para a cidade ao fomentar a 

implantação e desenvolvimento de empresas inovadoras. Além de fazer a conexão com 

importantes instituições de ensino e pesquisa, o parque se tornou referência em nível nacional 

e vem ganhando destaque no exterior (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2017). 

Segundo dados da PMSJC a economia joseense se baseou, principalmente, na 

indústria de transformação até 2010, quando a participação do setor de serviços se fortaleceu a 

ponto de registrar 51,45% de participação no valor adicionado bruto em 2011, atingindo 58% 

no ano de 2013.  

Um outro aspecto marcante no novo quadro da economia de São José dos Campos é o 

incremento do setor terciário, particularmente com relação à empregabilidade. As áreas de 

comércio e serviços representam 59% da mão de obra ocupada, ante 33% do setor industrial, 

percentuais praticamente inversos aos verificados na década de 80. O grande crescimento é 

demonstrado pelo fato da cidade ter se tornado um centro regional de compras e serviços, 

atendendo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas Gerais (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 2017). 

Em relação ao crescimento populacional o município de São José dos Campos atingiu 

a população de 539.313 habitantes no ano 2000, com uma população urbana de 532.717 

(99%). O que significou um aumento de 22% em relação aos anos 1990. 

Em relação ao período de 2000 a 2010, esse crescimento populacional foi ainda 

menor, de apenas 17%, mesmo assim, em 2010 a população joseense era de 629.921 

habitantes, segundo o Censo Demográfico realizado pelo IBGE, e com uma população urbana 

de 617.106 (98%) (tabela 1). No espaço de uma década – entre 2000 e 2010 – a cidade viveu 

um incremento populacional de cerca de noventa mil pessoas.  

Segundo estimativas do IBGE e da Fundação Seade para o ano de 2018, São José dos 

Campos terá uma população de 713.943 habitantes, sendo que 699.664 residentes na área 

urbana, isto significa que o munícipio manterá seu percentual de residentes na área urbana na 

casa dos 98%. Esses números representam um aumento de 13% ao longo dos últimos oito 

anos.  
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Ao comparar esta taxa com as taxas apresentadas no período entre 1960 e 1980 (que se 

aproximavam dos 90%), é possível confirmar a desaceleração do crescimento populacional no 

município, que vem seguindo a tendência geral do país de diminuição do ritmo de 

crescimento populacional. Os dados apresentados podem ser confirmados na tabela 1, logo 

abaixo: 

 

Tabela 1: Dados demográficos do município de São José dos Campos. 

Dados demográficos do município de São José dos Campos  

População Total, Urbana e Rural – 1940 a 2018 

Ano População Total População Urbana População Rural 

1940 36.702 14.775 (40%) 21.927 (60%) 

1950 44.804 26.600 (59%) 18.204 (41%) 

1960 77.533 56.882 (73%) 20.651 (27%) 

1970 150.884 134.896 (89%) 15.988 (11%) 

1980 287.513 276.901 (96%) 10.612 (4%) 

1990 442.370 425.515 (96%) 16.885 (4%) 

2000 539.313 532.717 (99%) 6.596 (1%) 

2010 629.921 617.106 (98%) 12.815 (2%) 

2018 713.943 699.664 (98%) 14.279 (2%) 

Fonte: IBGE – Censo Demográficos de 1940 a 2010. E projeção para o ano de 2018 – Fundação Seade. Elaboração: Gislaine 

Costa. 

No mapa da figura 21, se observa como estava distribuída a população joseense em 

2010, segundo dados do IBGE: 
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Figura 21: População Total. Fonte: Cadernos e Mapas Temáticos Revisão do Plano Diretor de São José dos Campos 

  
Fonte: São José dos Campos, 2017. 

 

Segundo dados da PMSJC, a densidade média do município é de 57,3 habitantes por 

hectare e a população joseense se distribui de forma bastante irregular pelo território (figura 

22), reafirmando os processos de urbanização dispersa, que marcaram o crescimento urbano 

da cidade. 
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Figura 22: Densidade Populacional em São José dos Campos.  

 
Fonte: São José dos Campos, 2017. 

 

O eixo centro-sul concentra um número maior de áreas de ocupação contínua com as 

densidades mais elevadas. A região Leste, a segunda em tamanho populacional, conta com 

áreas muito densas margeando a Dutra, porém apresenta vazios e os espaços com as mais 

baixas densidades nas bordas da região nos limites com Caçapava. Na região Sudeste, as 

maiores concentrações populacionais estão situadas no setor do Conjunto Habitacional da 

Polícia Militar, no Jardim São Judas Tadeu e no Conjunto Habitacional São Judas, assim 

como no Jardim Uirá. As maiores densidades da região Norte localizam-se nas vilas Dirce, 

Rossi e Zizinha, já as áreas da Vargem Grande e de Jaguariúna são bastante rarefeitas quanto 

à ocupação. E a região Oeste se caracteriza pelas baixas densidades de suas áreas onde há 

predominância de ocupação horizontal, principalmente em condomínios e loteamentos 

fechados, por exemplo, no bairro Urbanova, como pode-se visualizar na figura 22: 
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Com bases nas informações referentes a legislação urbanística de Uso e Ocupação do 

Solo de São José dos Campos, apresentadas até o momento é possível verificar que, estas leis, 

contribuíram para uma ocupação territorial dispersa e segregada. Esta segregação 

socioespacial é muito clara quando se observa o Mapa de Vulnerabilidade Social, na figura 

23, logo abaixo: 

 

Figura 23: Percentual de pessoas vivendo em vulnerabilidade. 

 
Fonte: São José dos Campos, 2017. 

 

O mapa de vulnerabilidade social evidencia que as áreas mais centrais e próximas à 

Rodovia Presidente Dutra são as localidades onde a vulnerabilidade social é menor. Na região 

Oeste e Sul, há uma população de mais alta renda que incentiva o comércio, escolas, 

residências de alto padrão e com a presença de condomínio e loteamentos fechados.  

Observa-se, também, que em relação a maior vulnerabilidade social, destacam-se: as 

áreas da várzea do Rio Paraíba do Sul; a região leste, especialmente as bordas próximas à 
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rodovia Carvalho Pinto; a borda sul da região sul e a região norte, em especial nos limites da 

zona urbana com a rural.  

A região Norte e Leste, apresentam uma intensa ocupação em loteamentos populares, 

e também a presença de loteamentos irregulares. Conta com um comércio precário, ao 

compará-lo ao restante da cidade. Na região Oeste, o único “bolsão” de alta vulnerabilidade 

(entre 93% e 100%) é representado pelo bairro Limoeiro, área de vários conjuntos 

habitacionais. 

Ao longo da história joseense houve inúmeras leis urbanísticas, de uso e ocupação do 

solo e planos diretores, com o objetivo de ordenar o crescimento do município, entretanto, 

como afirma Costa (2007) o processo que definiu a atual configuração da cidade, não foi 

adequadamente acompanhado pelo poder público, ou seja, as ações de planejamento tiveram 

um papel mitigador, sempre defasado em relação ao crescimento urbano. 

Diante do cenário que o município se encontrava na primeira década do século XXI, 

foi elaborado o quarto Plano Diretor, em 2006. O primeiro elaborado pós Estatuto da Cidade e 

que permaneceu vigente até dezembro de 2018. Foi estabelecido pela Lei Complementar 

306/06 de 17 de novembro de 2006.  

O Plano Diretor de 2006 dividiu o território do Município em Zona Rural, Zona 

Urbana dos Distritos de São José dos Campos, Eugênio de Melo e São Francisco Xavier, e 

Zona de Expansão Urbana de São Francisco Xavier.  

As delimitações de macrozoneamento do Plano Diretor de 2006 foram posteriormente 

alteradas, pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, a Lei Complementar 428/10, de 

9 de agosto de 2.010, que estabeleceu a redução da área total do perímetro urbano do 

município, mediante a retração de parte da porção norte do perímetro urbano e exclusão da 

Zona de Expansão Urbana de São Francisco Xavier. 

Atualmente o território do município de São José dos Campos é dividido em duas 

grandes macrozonas: Macrozona Rural e Macrozona Urbana. Segundo a PMSJC o perímetro 

legal da Macrozona Rural representa 67,82% da extensão territorial do município (não 

passível de urbanização), e a Macrozona Urbana compreende 32,18%, que foi dívida pela 

prefeitura municipal em seis regiões geográficas – Centro, Norte, Sul, Leste, Oeste e Sudeste 

(figura 24).  
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Figura 24: Mapa Regiões Geográficas de São José dos Campos, alterado pela autora. 

 
Fonte: São José dos Campos 2018. 

 

Observando o mapa das regiões geográficas de São José dos Campos, nota-se que a 

expansão do tecido urbano se deu em direção as periferias da cidade, quase sempre 

descontinuas e entremeadas por vazios. Observa-se também a preferência pela Rodovia 

Presidente Dutra, sobretudo, como eixo da localização industrial e dos centros de tecnologia, 

tornando-se, assim, um dos pontos organizadores do crescimento urbano no município.  

De acordo com os limites estabelecidos no Plano Diretor (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; 

2006) para a Macrozona Urbana, estabeleceu-se como limite ao sul a Rodovia Carvalho Pinto 

e ao norte, a zona Rural do município. A leste e a oeste, no mesmo sentido das duas principais 

rodovias que cortam o tecido urbano, a Via Dutra e a Carvalho Pinto, a mancha urbana 

alcança os limites municipais, a leste faz limite com município de Caçapava e a oeste com o 

município de Jacareí. 

Diante do exposto, constata-se que a atual conformação da cidade de São José dos 

Campos mostra-se espraiada pelo território, devido ao seu processo de urbanização, que 

ocorreu de forma dispersa e fragmentada, conforme pode ser constatado no quadro de 

crescimento urbano (figura 25), logo abaixo: 
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Figura 25: Crescimento da Mancha Urbana de São José dos Campos - De 1953 a 2017. 
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Fonte: Elaborado pelas arquitetas Gislaine Costa e Amanda Mesquita, 2018 - com base nos dados produzidos e disponibilizados por Costa (1999 e 2006) e no mapa que contém o Cadastro 

Imobiliário da Prefeitura Municipal de São José dos Campos (2007 e 2017), 2018. 
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Segundo o plano de diagnóstico elaborado pela secretaria de planejamento urbano para 

a revisão do quinto Plano Diretor, que foi aprovado em dezembro de 2018, o município, como 

um todo, apresenta uma série de dificuldades com relação à integração da malha urbana, tanto 

no que diz respeito à interligação entre as diversas regiões, quanto intrarregional, ocasionada 

pelas barreiras físicas, pelo desenho do parcelamento do solo, pelo fechamento de 

loteamentos e pela malha viária incipiente (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2017). 

A descontinuidade do tecido urbano se dá pela presença de vazios urbanos com 

infraestrutura ou não e pelos loteamentos irregulares principalmente nas regiões Leste, 

Sudeste e Norte. Porém, também pelos loteamentos fechados que forçam o crescimento da 

cidade para região oeste, ao criar um reduto de espaços intramuros voltados para elite 

joseense, que criam uma demanda por infraestrutura urbana, comércios e serviços, criando o 

que Villaça (2017) definiu como à produção do perto e do longe. 

 

4.2 Os Loteamentos Fechados em São José dos Campos 

 

Ao buscar entender o processo de produção dos loteamentos fechados em São José dos 

Campos, foi necessário a contribuição de outros autores que estudam ou estudaram este 

“fenômeno” em outras cidades brasileiras, a fim de compreender as singularidades do caso 

joseense. 

Portanto, é interessante ressaltar que os empreendimentos intramuros localizados no 

município, reafirmam e explicitam o que foi demonstrado por Caldeira (2000) ao analisar a 

cidade de São Paulo e Barueri (Alphaville), Freitas (2008) ao abordar a cidade de Campinas e 

cidades da Região Metropolitana de Campinas, D’Ottaviano (2008) ao estudar os 

condomínios fechados em São Paulo, e Spósito e Góes (2013) ao apresentar os 

empreendimentos intramuros das cidades de Marília, Presidente Prudente e São Carlos. 

Os exemplos de empreendimentos apresentados pelas autoras cultivam um 

relacionamento de negação e ruptura com restante da cidade, cultivando a segregação e auto-

segregação, enaltecendo uma ideia de qualidade de vida, com a proximidade da natureza, 

buscando “status” pelo estilo arquitetônico e uso de segurança privada. O mesmo ocorre em 

São José dos Campos, porém o município apresenta algumas singularidades, como um vetor 

de crescimento específico, no qual é evidente a auto-segregação em condomínios e 

loteamentos fechados destinados a classe de renda alta e média-alta.  

Sendo assim, a seguir será demonstrado os dados levantados nas plantas de cadastro 

imobiliário e analisados na pesquisa, posteriormente transformados em mapas e tabelas. Estes 
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mapas indicam a localização em que estão inseridos os loteamentos fechados de São José dos 

Campos, é apresentado também a ordem cronológica de implantação desses espaços 

intramuros, quais foram aprovados pela Lei Municipal 5.441/99 e quais se encontram com 

processos tramitando junto a prefeitura municipal (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; 1999).  

Vale ressaltar que a identificação dos loteamentos em fase de fechamento só foi 

possível graças a revisão do Plano Diretor, que disponibilizou um mapa (ver anexo) que 

contem esses loteamentos, pois de outra maneira não seria possível acessá-los, tendo em vista 

que os processos de fechamento correm em sigilo, e somente pessoas autorizadas pelos 

proprietários e representantes da associação de moradores tem acesso. 

Será apresentado também as tipologias dos empreendimentos intramuros de São José 

dos Campos, e como esses espaços são inseridos e interagem em cada região da cidade.  

Em relação a publicidade, foram escolhidos alguns casos por região, principalmente de 

loteamentos que fazem a divulgação por meio eletrônico e site oficial do empreendimento, 

com a finalidade de compreender as ideologias envolvidas no processo de venda desses 

espaços intramuros que são ofertados pelo mercado imobiliário. 

 

4.2.1 Localização dos Loteamentos Fechados e Cronologia de Implantação  

 

Em São José dos Campos, os primeiros loteamentos fechados começaram a ser 

implantados a partir da década de 1970, como o Jardim das Colinas, em 1975. Porém, antes 

de discorrer sobre a cronologia da implantação desses loteamentos fechados, é necessário 

demonstrar a atual disposição desses espaços no cenário joseense. O mapa da figura 26 

apresenta os 52 loteamentos fechados existentes no município até o ano de 2018, distribuídos 

espacialmente por década de implantação, abrangendo o período entre 1970 e 2018: 
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Figura 26: Loteamentos Fechados por período de implantação de 1970 a 2018. 

 
Fonte: Elaborado pelas arquitetas Gislaine Costa e Amanda Mesquita, com base nos dados da Tabela 02 e no mapa que 

contém o Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 2018. 

 

No mapa da figura 26 é possível perceber que os loteamentos fechados começam a 

surgir no município a partir de 1970, coincidindo com o “boom” de migração, resultante da 

dispersão urbana e industrial da capital paulista em direção ao interior (REIS, 2006), como 

exposto anteriormente ao tratar do processo histórico joseense. Ou seja, com a vinda de um 

contingente de trabalhadores de todas as áreas industriais de produção, incluindo gerentes, 

executivos e administradores, cria-se uma demanda por esse tipo de empreendimento, que são 

direcionados a essa faixa de alta renda. O mesmo já ocorria em outras cidades, como 

demonstrado por Caldeira (2000) nas cidades de Barueri e Santana do Parnaíba, nos 

Alphaville’s.  
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Godoi de Maria (2008) identificou o mesmo processo em sua dissertação de mestrado, 

denominada “Novas formas de ocupação urbana: os loteamentos fechados em São José dos 

Campos”, defendida em 2008. O autor afirma que após 1970, São José dos Campos se 

consolidou, definitivamente, como uma cidade industrial, respondendo diretamente pela 

produção industrial de diversas empresas que deixaram a capital paulista e migraram para 

cidades médias, e este processo impulsionou o surgimento de loteamentos fechados na cidade.  

A partir da década de 1980, aumenta o número de loteamentos fechados, como é 

possível observar na Tabela 02, e no Gráfico 01. Entre 1981 e 1990, foram implantados 15 

loteamentos, deste total, 12 loteamentos foram implantados no bairro do Urbanova, o que já 

sinalizava uma preferência em direção ao vetor centro-oeste por parte do mercado e também 

dos futuros moradores. 

 

 

Gráfico 1: Loteamentos Fechados por ano de Implantação - de 1971 a 2018. 

 
Fonte: Elaborado por Gislaine Costa, com base nos dados da Tabela 02. 

Os empreendimentos fechados que surgem nos anos 1980, são destinados à população 

de alta renda, que buscava por lotes amplos e próximos à “natureza” para implantarem suas 

moradias. Seus projetos apresentam muito verde, limite com o rural, de difícil acesso sendo 

necessário o uso de automóvel individual, e localizam-se prioritariamente distante da área 

central. 

Entre 1991 e 2000, são produzidos nove loteamentos fechados, todos na região oeste, 

divididos entre o Urbanova e Aquarius, fato que claramente reafirma a escolha do vetor 

centro-oeste como o escolhido para o local de moradia da elite joseense, disposta a pagar pela 

exclusividade de se viver próximo a natureza, com uma suposta qualidade de vida. 
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Segundo Godoi Maria (2008) neste período, as faixas de renda média passam a ser 

incluídas no mercado dos espaços intramuros, pois alguns dos loteamentos fechados criam 

uma diversificação no tamanho dos lotes, ou seja, são oferecidos lotes de dimensões menores, 

a partir de 250 metros quadrados, entretanto, a localização dos empreendimentos garantem o 

padrão de exclusividade.  

O tamanho dos lotes por loteamentos é apresentado na Tabela 2, é interessante notar 

que existem lotes de 125 m² nos loteamentos Residencial Ana Maria e Residencial Campo 

Belo, ambos localizados na Região Leste. Também são encontrados lotes de até 22 mil metros 

quadrados, no Chácaras de São José, Região Sudeste. Porém, na Região Oeste, onde 

concentra-se a maioria dos loteamentos fechados, o tamanho médio dos lotes, variam de 250 a 

500 metros quadrados. 

Em 04 de agosto de 1999, foi promulgada a Lei Municipal 5.441/99 que permite por 

meio de decreto individual o fechamento de loteamentos, ruas sem saída e vilas (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1999), posteriormente, regulamentado pelo Decreto Lei nº 10.969/2003, e 

atualmente pelo Decreto 15.812/2014 (conforme apresentado no capítulo 03). Estes 

instrumentos legais definem critérios para a concessão do fechamento, a título precário, o que 

se dá individualmente, por decreto específico, após análises das secretarias de Planejamento 

Urbano (atualmente denominada Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade), Obras, 

Transportes e Assuntos Jurídicos. A solicitação parte dos proprietários de imóveis existentes 

na área (em proporção não inferior a 50% mais um), e deve existir uma entidade jurídica 

representativa dos mesmos, que se responsabilizará pela manutenção e conservação dos bens 

públicos fechados (como vegetação, vias e calçadas) (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; 2003, 

2014). 

Conforme a Lei 5.441/1999 e pelo Decreto 15.812/2014 só estão autorizados a praticar 

o fechamento os loteamentos situados em zonas de uso estritamente residencial ZR (ZR1 e 

ZR2, no atual zoneamento – LC 428/2010) ou em zonas de uso predominantemente industrial 

(ZUPI). O decreto 15.812/2014, estabelece que o fechamento não deve interromper o sistema 

viário, nem impedir o acesso público aos equipamentos urbanos institucionais. Porém, a lei 

não estabelece um critério de contiguidade para os empreendimentos, e, como consequência, 

muitos loteamentos se fecharam colados a outros também fechados (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 2017), gerando problemas tanto na circulação de pedestres quanto para veículos. 

Vale ressaltar que todos os loteamentos instalados que promoveram o fechamento 

antes de 2003, o fizeram à revelia da lei municipal, porém foram tolerados de alguma forma 

pelos diversos governos passados. 
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Godoi Maria (2008) afirma que tal tolerância provavelmente se deve ao fato de 

primeiramente o Estado não conseguir prover segurança desejada pelas faixas de maior poder 

aquisitivo, mas também por se tratar do local escolhido pelas elites, grande parte das vezes 

habitadas pelos próprios representantes do Poder Público local. 

Talvez em decorrência da Lei 5.441/99, que passou a permitir o fechamento de 

loteamentos, no período entre 2001 e 2010 foram contabilizados 21 loteamentos fechados, 

sendo 12 loteamentos na região oeste, 03 na região norte, 02 na região sul (um deles o único 

complexo industrial intramuros da cidade), 02 na região central, e finalmente 02 na região 

leste, estes destinados a classe de renda média-baixa (como será apresentado mais adiante) 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1999). 

Entre os anos de 2011 e 2018, foram implantados mais dois loteamentos, ambos 

localizados na região sudeste. No decorrer das duas últimas décadas, os loteamentos tornam-

se mais suntuosos e fortificam-se cada vez mais, incorporando cercas elétricas em seus muros, 

guardas em suas guaritas, câmeras de vigilância, sensores, como pode ser percebido nos 

loteamentos Colinas do Paratehy e Alphaville São José dos Campos, ambos localizados na 

região Oeste. 

No ano de 2018, foram contabilizados 52 loteamentos fechados, e de acordo com a 

pesquisa realizada junto a prefeitura municipal, os loteamentos fechados autorizados e 

legalizados são quarenta e três, os decretos de aprovação desses loteamentos ocorreram de 

2004 a 2017, conforme exposto no Gráfico 2, logo abaixo.  

Existem atualmente nove loteamentos que se encontram em fase de fechamento, ou 

seja, com processo de fechamento tramitando na prefeitura, conforme pode ser observado na 

Tabela 2 (nesta tabela também é apresentado o número e data do decreto para cada 

fechamento autorizado pela prefeitura municipal). 
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Gráfico 2: Loteamentos Fechados - com Decreto de Autorização de 2003 a 2017 

 
Fonte: Elaborado por Gislaine Costa, com base nos dados da Tabela 02. 

 

Conforme a pesquisa realizada, a região Oeste concentra a maior quantidade de 

fechamentos, totalizando 31 loteamentos. A região Centro possui 04 loteamentos fechados e 

01 em fase de fechamento. A região Sul possui 04 loteamentos fechados e mais 02 em fase de 

fechamento. A região Leste possui 02 loteamentos fechados e mais 03 em fase de fechamento, 

um destes encontra-se em área de divisa com o território da região Sudeste que possui dois 

loteamentos fechados com autorização e mais este em fase de implantação e fechamento por 

muros. A região Norte possui o menor número apenas um único loteamento com fechamento 

autorizado, e mais 2 em fase de aprovação. O loteamento com maior número de lotes é o 

Jardim Colinas (900), e o menor número de lotes encontra-se no Reserva das Figueiras (31) 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2017). O gráfico 3, logo abaixo apresenta a distribuição dos 

loteamentos fechados de acordo com as regiões da cidade:  
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Gráfico 3: Loteamentos Fechados por Região. 

  
Fonte: Elaborado por Gislaine Costa, com base nos dados da Tabela 2. 

 

Em relação à localização dos loteamentos fechados observa-se no mapa da figura 26 e 

no gráfico 3, que em São José dos Campos há uma concentração de loteamentos fechados 

localizados no vetor centro-oeste, principalmente no bairro do Urbanova, de certa forma 

seguindo o modelo setorial, observado por Villaça (2017), partindo do centro para a periferia 

escolhida, no qual se encontra o eixo destinado às faixas de alta renda para sua ocupação. E 

também é possível perceber como esse vetor de crescimento encontra-se descontinuo do 

tecido urbano, e com a presença de enormes vazios urbanos. 
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Tabela 2 Tabela 2: Loteamentos Fechados em São José dos Campos – autorizados e em fase de aprovação de fechamento 

 
LOTEAMENTOS FECHADOS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 
(Com Fechamento Aprovado conforme a Lei Municipal nº 5.441/99 e Decreto 15.812/14) 

 
Nome do fechamento Loteamento 

Ano 

Aprovação  

Data de 

Fechamento 

Decreto de 

Autorização 
Região 

Gleba (m²) 

Loteamento 

N° Lotes 

Fechados 

Padrão do 

Lote (m²) 

1 Morada da Serra Urbanova I 

1983 

25/03/2004 11.401/04 Oeste/Urbanova 

977.552,32 

122 

250 a 1.200 
2 Eldorado, Resid. Urbanova I 16/02/2007 12.441/07 Oeste/Urbanova 406 

3 Chácara dos Lagos Urbanova I 18/06/2008 13.148/08 Oeste/Urbanova 34 

4 Portal da Serra Urbanova I 20/08/2013 43.393/13 Oeste/Urbanova 391 

5 Beija-Flor, Resid. Urbanova II 

1989 

18/04/2007 12.521/07 Oeste/Urbanova 

524.808,64 

40 

250 a 500 6 Recanto da Serra Urbanova II 24/05/2007 12.565/07 Oeste/Urbanova 186 

7 Altos da Serra I Urbanova II 12/02/2015 16.239/15 Oeste/Urbanova 399 

8 Altos da Serra II Urbanova III 1990 
19/12/2014 - 

30/12/2014 

16.196/14-

16.201/14 
Oeste/Urbanova 237.828,95 256 350 a 500 

9 Altos da Serra III Urbanova IV 1990 16/02/2009 13.452/09 Oeste/Urbanova 191.993,28 87 250 a 300 

10 Floradas da Serra Urbanova V 1990 18/05/2016 17.015/16 Oeste/Urbanova 272.987,34 432 250 a 400 

11 Altos da Serra V Urbanova VI 1991 17/01/2006 12.002/06 Oeste/Urbanova 183.899,66 208 375 a 500 

12 Floradas do Paratehy Urbanova VII 
1992 

08/04/2015 16.292/15 Oeste/Urbanova 
628.556,99 

223 
250 a 1.000 

13 Altos da Serra VI Urbanova VII 16/10/2017 17.599/17 Oeste/Urbanova não consta 

14 Jaguary, Resid. Resid. Jaguary 2004 24/02/2010 13.923/10 Oeste/Urbanova 391.163,76 328 450 a 600 

15 Montserrat, Resid. Resid. Montserrat 2007 19/04/2011 14.563/11 Oeste/Urbanova 219.425,14 110 450 a 800 

16 Col. Paratehy - Norte Colinas do Paratehy 

2009 

14/12/2015 16.769/15 Oeste/Urbanova 

977.432,03 

129 

450 a 800 

17 Col. Paratehy - Sul Colinas do Paratehy 14/12/2015 16.768/15 Oeste/Urbanova 125 

18 Col. Paratehy - P1 Colinas do Paratehy 15/10/2015 16.669/15 Oeste/Urbanova 80 

19 Col. Paratehy - P2 Colinas do Paratehy 15/10/2015 16.668/15 Oeste/Urbanova 156 

20 Col. Paratehy - P3 Colinas do Paratehy 15/10/2015 16.670/15 Oeste/Urbanova 132 

21 Alphaville - fase 1 Alphaville SJC 
2010 

13/05/2015 16.376/15 Oeste/Urbanova 
1.682.201,35 

414 
400 a 1000 

22 Alphaville - fase 2 Alphaville SJC 19/06/2013 15.412/13 Oeste/Urbanova 533 

23 Colinas, Jd. Jd. das Colinas 1975 06/04/2005 11.701/05 Oeste/Aquárius 794.326,00 900 360 

24 Jd. Aquárius IV Pq. Res. Aquárius 

1993 

03/08/2005 11.816/05 Oeste/Aquárius 

782.190,06 

86 

500 a 1.000 
25 Jd. Aquárius V Pq. Res. Aquárius 06/04/2005 11.698/05 Oeste/Aquárius 60 

26 Aquárius III, Jd. Pq. Res. Aquárius 18/01/2006 12.006/06 Oeste/Aquárius 69 

27 Aquárius, Jd. Pq. Res. Aquárius 17/02/2006 12.305/06 Oeste/Aquárius 63 

28 Sunset Park Sunset Park 1998 06/04/2005 11.697/05 Oeste/Aquárius 147.232,20 220 360 a 450 
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29 Bosque Imperial Bosque Imperial 1980 18/01/2006 12.007/06 Oeste/Aquárius 144.000 96 480 a 700 

30 Reserva da Barra Reserva da Barra 2008 14/03/2011 14.528/11 Oeste/Aquárius 37.629,49 46 450 a 700 

31 Apolo, Jd. Jardim Apolo 1971 
09/01/2004 

13/08/2004 

11.318/04-

11.509/04 
Centro 233.224,55 289 540 a 800 

32 Chácaras Serimbura Serimbura 2001 27/04/2011 14.570/11 Centro 525.353,89 202 1.200 

33 Reserva das Figueiras Res. das Figueiras 2006 09/12/2010 14.420/10 Centro 30.227,26 31 550 a 800 

34 Golfe, Jd. do Jardim do Golfe 2008 20/11/2014 16.172/14 Centro 410.320,18 430 450 a 700 

35 Quinta das Flores B. Eucaliptos 1980 06/04/2005 11.699/05 Sul não consta 122 3.000 

36 Jardins, Resid. Resid. Jardins 1982 28/12/2010 14.451/10 Sul 19.305,75 49 250 a 500 

37 Eldorado, Industrial Eldorado Centro Ind. 2001 16/05/2011 14.589/11 Sul 734.412,14 202 1.000 a 12.000 

38 Altos da Quinta Altos da Quinta 2008 19/01/2012 14.860/12 Sul 132.758,46 87 750 a 900 

39 Flores, Resid. Jd. das Jardim das Flores 1981 12/09/2016 17.189/16 Leste 175.157,62 515 150 a 200 

40 Floresta, Resid. Vista Verde 1990 25/03/2004 11.400/04 Leste não consta 91 550 a 700 

41 Chácaras São José Chác. São José 1989 08/04/2011 
14.551/11 - 

16.767/15 
Sudeste 245.656,20 60 5.000 a 22.000 

42 Verana S. J. Campos Res. Veranas 2012 28/03/2016 16.927/16 Sudeste 384.455,14 265 360 a 900 

43 Mantiqueira, Resid. Res. Mantiqueira 2008 08/05/2012 14.964/12 Norte 284.329,01 296 250 a 500 

 
LOTEAMENTOS EM FASE DE APROVAÇÃO DE FECHAMENTO 

 
Nome do fechamento Loteamento 

Ano 

Aprovação 
Status 

Decreto de 

Autorização 
Região 

Gleba (m²) 

Loteamento 
N° Lotes 

Padrão do 

Lote (m²) 

44 Reserva do Paratehy Reserva do Paratehy 2003 Fechado e guarita Aguardando Oeste/Urbanova 816.801,58 448 700 a 2.000 

45 Esplanada do Sol Esplanada do Sol 1984 Fechado e guarita Aguardando Centro 452.001,97 não consta 450 a 800 

46 Cond. San Marino San Marino 2000 Fechado e guarita Aguardando Sul 84.672,51 171 300 a 400 

47 Recanto da Baronesa Recanto da Baronesa 2012 Implantação Aguardando Sul 393.144,71 165 750 a 900 

48 Res. Ana Maria Res. Ana Maria 2001 Fechado e guarita Aguardando Leste 74.058,05 271 125 

49 Res. Campo Belo Res. Campo Belo 2009 Fechado e guarita Aguardando Leste 100.146,19 362 125 

50 Cond. Res. Floresta Floresta 2016 Construindo muros Aguardando Leste/Sudeste 997.943,24 886 250 a 300 

51 Res. Espelho D'água Res. Espelho D'água 2003 Fechado e guarita Aguardando Norte 344.716,92 154 1.000 a 1.500 

52 Colinas do Parahyba Colinas do Parahyba 2004 Fechado e guarita Aguardando Norte 246.097,00 109 1.000 a 1.700 

Fonte:. Elaborado por Gislaine Costa, com base nas informações colhidas na pesquisa de campo e no Cadernos e Mapas Temáticos Revisão do Plano Diretor de São José dos Campos 
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4.2.2 Tipologia  

 

Os empreendimentos intramuros localizados em São José dos Campos, em sua grande 

maioria, seguiram o modelo de loteamentos desenvolvido pelo arquiteto John Nash, ou seja, 

com ruas sinuosas, culs-de-sac e quadras com lotes de fundo para as ruas da cidade. Este 

padrão de desenho urbanístico, se tornou o mais adequado e apropriado para justificar a 

solicitação de fechamento por muros, grades, e guaritas, junto à prefeitura municipal. Porém 

no caso de São José dos Campos nota-se a presença de áreas de preservação ambiental, ou 

mesmo resquícios de mata, atuando como barreira física entre a cidade e o espaço intramuros. 

Freitas (2008) observou o mesmo fenômeno nos loteamentos fechados na Região 

Metropolitana de Campinas, ou seja, presença de ruas sem saída em culs-de-sac, quadras com 

fundo de lote para rua, áreas de preservação permanente funcionando como barreira física 

entre a cidade e o novo loteamento fechado. A autora ainda afirma que as restrições 

ambientais condicionam desenhos interrompidos, ruas desconexas e grids alternados, o que 

torna o argumento da preservação ambiental ainda mais valorizado. 

Outros fatores foram analisados para compreender o padrão e tipologias dos 

loteamentos fechados de São José dos Campos, a fim de determinar para que classe social 

cada loteamento é destinado. Os fatores foram a variação do tamanho dos lotes de cada 

empreendimento fechado, a oferta de serviços de lazer e segurança, bem como a arquitetura 

de suas portarias e guaritas, pois estas são a primeira “publicidade” dos espaços intramuros. 

As tipologias de loteamentos fechados observadas em São José dos Campos e 

verificadas nesta pesquisa, se assemelham às descritas por Blakely & Snyder (1997), no caso 

dos Estados Unidos, e também nas observadas por Freitas (2008), no caso da Região 

Metropolitana de Campinas. 

A tipologia mais observada em São José dos Campos são as prestiges communities, 

encontradas principalmente nos loteamentos fechados do vetor centro-oeste, e pontualmente 

nos loteamentos fechados das demais regiões. Estes empreendimentos têm como principal 

motivação, a distinção, status e poder, e atendem tanto a elite quanto as classes médias. Os 

fechamentos são promovidos pelo empreendedor, que constrói muros e guaritas como signo 

de separação entre o bairro e a cidade. Portarias e guaritas suntuosas, extensos muros e muita 

propaganda são os atrativos destes loteamentos fechados (FREITAS, 2008). Possuem 

dimensões variadas, com lotes que variam entre 250 e 1.000 metros quadrados, no caso dos 

loteamentos fechados de chácaras de recreio possuem lotes maiores que 1.000 metros 

quadrados. Localizam-se preferencialmente nas áreas periféricas da cidade. São estritamente 
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residenciais, e possuem áreas de lazer particular (com quadras, piscinas, pistas de caminhada), 

e muita área verde e lindos projetos paisagísticos. Alguns loteamentos fechados, 

principalmente os implantados após 2003 (quando foi permitido o fechamento de loteamentos 

no município pela Lei Municipal 5.441/99), são fechados antes mesmo do lançamento dos 

empreendimentos, o que os valoriza ainda mais, incorporando em seu valor não só o terreno, 

mas também segurança, prestígio, distinção associada à melhoria da qualidade de vida. 

A segunda tipologia mais observada em São José dos Campos são as securities zones 

communities, normalmente o fechamento é realizado anos após a implantação do loteamento, 

motivadas principalmente pelo medo do crime, são os casos dos loteamentos da região Leste, 

como o Jardim das Flores, Residencial Ana Maria, e Residencial Campo Belo, e também o 

caso do Jardim Apollo, localizado na região Centro. O fechamento pode ser feito tanto por 

muros, como por grades e alambrados, que fecham as ruas, impedindo o acesso público, seja 

de veículos ou mesmo de pedestres (na maioria dos casos), causando impactos e transtornos 

ao entorno, e reduzindo as possibilidades de circulação em áreas tradicionalmente de uso 

público. Segundo Freitas (2008) os moradores desses espaços intramuros acreditam que o 

controle ao acesso pode minimizar o risco da violência urbana. Por se localizarem dentro do 

tecido urbano, muitas vezes. 

Já a terceira tipologia apresentada por Blakely e Snyder (1997) e Freitas (2008), não 

foram identificadas em São José dos Campos (até o ano de 2018), que são as lifestyle 

communities, formadas por enormes glebas que além do loteamento residencial abrigam 

clubes privativos de algum esporte elitizado, como golfe, pólo, hipismo, entre outros. 

 

4.3 Loteamentos Fechados por Região 

 

Atualmente o território do município de São José dos Campos é dividido em seis 

regiões geográficas – Centro, Norte, Sul, Leste, Oeste e Sudeste (figura 24). Portanto, para 

melhor compreensão dos loteamentos fechados e como estes se inserem e interagem no 

território joseense, serão apresentados por região. 

 

4.3.1 Região Oeste 

 

O vetor centro-oeste começou a ser ocupado pela população de alta renda, a partir da 

segunda metade dos anos 1930, com a implantação de loteamentos residenciais, com lotes de 

grandes dimensões para melhorar a ventilação e insolação, baseados nos conceitos de “cidade-
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jardim” de Ebenezer Howard (COSTA, 2007), que são os atuais: Jardim Nova América, 

Jardim Europa e Jardim Esplanada I, localizados entre as Avenidas São João e Borba Gato. 

Com o processo de industrialização, intensificado nos anos de 1970, e aumento 

significativo da população nas áreas centrais, a elite joseense começa a seguir cada vez mais 

na direção oeste, em busca de áreas mais tranquilas, seguras e homogêneas socialmente, se 

tornando a principal escolha para implantação dos loteamentos fechados, por apresentar 

distância das áreas centrais e proximidade com à “natureza” (COSTA; GODÓI MARIA, 

2010). 

A região oeste, em 1980, possuía todas as características primordiais para implantação 

dos empreendimentos intramuros, ou seja, possuía vastas glebas com valores baixos, com a 

possibilidade de vender lotes com dimensões maiores, o que garante a exclusividade para 

quem pode pagar. Portanto, o mercado imobiliário precisava criar uma diferenciação entre 

periferias, a fim de convencer a elite joseense, que ao habitarem áreas distantes do centro, não 

estarão sendo comparados aos mais pobres, que habitam esses locais distantes por falta de 

opção e, sim porque esta nova região é o local “ideal” para viver (COSTA; GODÓI MARIA, 

2010).  

Atualmente, a região oeste conta 31 loteamentos fechados aprovados pela prefeitura 

municipal. Como pode ser observado no mapa abaixo (figura 27) os loteamentos fechados da 

região Oeste são divididos, em relação à sua localização, em duas regiões bastante distintas: 

área do Aquarius, com 8 loteamentos fechados, são eles: Jardim Colinas, Bosque Imperial, 

Jardim Aquárius (I, III, IV e V), Reserva da Barra e o Sunset Park; e a área do Urbanova, com 

23 loteamentos fechados, destes 22 com fechamento aprovados pela prefeitura municipal, e 1 

com processo de fechamento tramitando, são eles: Reserva do Paratehy (fase de fechamento), 

Reserva do Jaguary, Colinas do Paratehy (P1, P2, P3, Norte e Sul), Alphaville (R1 e R2), 

Residencial Montserrat, Chácara dos Lagos, Morada da Serra, Residencial Eldorado, Portal da 

Serra, Altos da Serra (I, II, III, V, VI), Recanto da Serra, Residencial Beija-Flor, Floradas do 

Paratehy, e Floradas da Serra. 
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Figura 27: Loteamentos Fechados da Região Oeste. 

Fonte: Elaborado pelas arquitetas Gislaine Costa e Amanda Mesquita, com base nos dados da Tabela 02 e no mapa que 

contém o Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 2018. 

 

A área do Jardim Aquárius é caracterizada por uma grande concentração de edifícios 

residenciais e loteamentos fechados voltados para classes de renda alta e média. Estes 

loteamentos fechados se valorizam justamente pela localização privilegiada com grande 

disponibilidade de infraestrutura e aparelhos de uso coletivo, como shopping, escolas, 
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escritórios, hipermercados (COSTA; GODÓI MARIA, 2010, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

2017).  

Percebe-se na leitura dos espaços intramuros da região oeste, que enquanto uns 

buscam facilidade de acesso promovida pela proximidade do centro, com acessos e facilidade 

de consumo (comércio, trabalho, escola, lazer, etc), caso da área do Aquarius, outros fogem 

da desordem da vida urbana, porém sem deixar de ter acesso aos centros consumidores, tal 

fato Reis (2006) afirmou se tratar de um “provincianismo metropolitano”, que é o caso do 

Urbanova. 

O bairro denominado Urbanova, polo do vetor centro-oeste possui apenas uma avenida 

(Av. Lineu de Moura) para acessar o bairro, portanto, o uso de transporte individual é 

imprescindível para chegar até os equipamentos urbanos existentes mesmo aqueles 

localizados na própria região Oeste; sendo valorizados neste caso, pela distância do centro, e 

proximidade com áreas verdes.  

Com o aumento do número de loteamentos fechados implantados, na área do 

Urbanova, a questão da mobilidade urbana é agravada, pois concentra o fluxo de veículos nas 

vias que margeiam os muros, sem rotas alternativas, e também por oferecer poucas opções de 

transporte coletivo. Atualmente a área do Urbanova conta com apenas duas linhas de ônibus. 

Esta área se caracteriza pela consolidação de áreas residenciais, na maioria sob a 

forma de loteamentos fechados, e pelo baixo número de atividades comerciais e de serviços, 

os loteamentos fechados encontram-se em zoneamento estritamente residencial (ZR1 e ZR2) e 

elitizados, direcionados para classe de renda alta e média-alta (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

2017). Sendo assim, expressam um padrão de urbanização intramuros marcado pela auto-

segregação, negando explicitamente as ruas (CALDEIRA, 2000; JACOBS, 2011; VILLAÇA, 

2017). 

A partir de 2003, o mercado imobiliário volta a investir, em loteamentos fechados com 

lotes de dimensões de 700 metros quadrados, como são os casos do Reserva do Paratehy, 

Residencial Jaguary (Oeste) (COSTA; GODÓI MARIA, 2010), e após 2009 com Colinas do 

Paratehy e Alphaville São José dos Campos. Tais loteamentos são criados como uma volta 

aos padrões anteriores de loteamentos fechados na cidade, ou seja, o modelo de chácaras de 

lazer (como o Quinta das Flores, região sul), este padrão de empreendimento valoriza acima 

de tudo a proximidade com a natureza e uma busca por qualidade de vida.  

E essa ideia de “qualidade de vida” que é vendida pelos empreendimentos, como 

exemplo do Alphaville São José dos Campos, que em site oficial, tem em destaque a seguinte 

frase: “Um sonho grandioso que virou realidade”, como observado na figura 28, logo abaixo: 
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Figura 28: Página institucional do loteamento fechado Alphaville São José dos Campos. 

 
Fonte: Alphaville São José dos Campos, 2019. 

 

Ainda no mesmo site, na área “Institucional”, a publicidade reafirma a ideia de uma 

filosofia de vida, para quem busca viver próximo a natureza, valorizando os momentos em 

família, e cercados de segurança, além de expressar em números os “benefícios” para o futuro 

comprador, essas informações podem ser observadas na figura 29. 
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Figura 29: Página institucional do loteamento fechado Alphaville São José dos Campos. 

 
Fonte: Alphaville São José dos Campos, 2019. 

 

Entretanto, os empreendimentos intramuros da área do Urbanova se adaptam, às 

diferentes faixas de renda privilegiadas. Os loteamentos fechados desta região possuem lotes 

de tamanhos médios, que variam de 250 metros quadrados até lotes com mais de 1.000 metros 

quadrados, o mesmo pode ser constado com o levantamento feito para esta pesquisa e exposto 

na Tabela 2. Tal diferença demonstra a versatilidade do mercado imobiliário em se adaptar as 

mais diversas demandas além de valorizar as terras dessa região. Entretanto, para os 

empreendimentos com dimensões de lotes menores se busca uma valorização dos 

equipamentos de lazer nos espaços privados, e introduz como ideia mais importante o status 

social, segurança e a fuga do contato direto com o urbano. 

Outro ponto a ser levantado é sobre a paisagem do Urbanova, que apresenta seu 

território fragmentado em função dos muros dos loteamentos de alto padrão e também pelos 

vazios formados pelas áreas verdes que se encontram cercadas, gerando inclusive conflitos 

relacionados à flora remanescente neste espaço. Os espaços de lazer são em geral privatizados 

e, a não ser pelo parque do Ribeirão Vermelho (figura 30 e 31) e pelas poucas quadras em 

terrenos institucionais, praticamente não há equipamentos públicos, conforme pode ser 

observado nas figuras 32 e 33. 
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Figura 30: Entrada do Parque Ribeirão Vermelho. 

Foto: Gislaine Costa. Data: 24/09/2018. 

 

Figura 31: Vista do Parque Ribeirão Vermelho. 

Fonte: Revista Urbanova, 2017. 

 

 

Figura 32: Equipamentos de lazer em área institucional próximo 

ao loteamento Alphaville São José dos Campos e Colinas do 

Paratehy. 

 
Foto: Gislaine Costa. Data: 24/09/2018. 

 

Figura 33: Quadra em área institucional próximo ao loteamento 

Alphaville São José dos Campos e Colinas do Paratehy. 

 
Foto: Gislaine Costa. Data: 24/09/2018. 

 

A proximidade com a natureza garante para esses espaços intramuros uma qualidade 

visual nas paisagens e também funcionam como barreiras físicas para tais empreendimentos, 

como é possível observar nas figuras 34 e 35. 
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Figura 34: Loteamento Fechado Urbanova, a presença da 

natureza funcionando como barreira física. 

Foto: Gislaine Costa. Data: 24/09/2018. 

 

Figura 35: A natureza valoriza a paisagem e o “status” de 

lugares exclusivos dos espaços intramuros. 

Foto: Gislaine Costa. Data: 24/09/2018. 

 

No entanto, os empreendimentos intramuros, como Colinas do Paratehy e Alphaville 

São José dos Campos (na figura abaixo), além de comprometer a paisagem e a estética 

urbana, com a construção de muros, grades e extensas ruas com fachadas cegas, também 

geram problemas na malha urbana, funcionando como barreiras que aumentam distâncias não 

só para pedestres, como também para veículos, pois fora dos horários de pico de trânsito, 

essas vias ficam desertas e inóspitas, trazendo insegurança aos pedestres que por ali têm que 

passar (principalmente os funcionários desses loteamentos, que dependem do transporte 

coletivo). 

 

Figura 36: Colinas do Paratehy (esquerda) e Alphaville SJC 

(direita), as ruas desses loteamentos são extremamente 

desertas, o espaço de baixa urbanidade, sendo agradável 

somente a veículos particulares. 

 

Foto: Gislaine Costa. Data: 24/09/2018. 

 

Figura 37: Portaria Alphaville SJC - espaço todo cercado por 

muros e grades. 

  

Foto: Gislaine Costa. Data: 24/09/2018. 
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Os loteamentos fechados localizados no Urbanova possuem muitas semelhanças com 

as Prestiges communities, ou seja, tais empreendimentos são localizados geograficamente 

distantes dos centros urbanos; exclusivamente residenciais e destinados as famílias de alta 

renda, baseados no desejo de excluir e segregar. As barreiras e portarias garantem a separação 

e o status de produto de luxo, garantindo a valorização dos preços dos imóveis. A presença de 

recursos naturais como matas nativas, lagos e belas paisagens também são valorizadas e 

vendidas como um diferencial, tanto estético quanto de segurança para os moradores. 

Interessante notar na figura 38, que as árvores e plantas presentes na natureza se transformam 

em barreira física, criando espaços desurbanos. 

 

Figura 38: Alphaville SJC: o fechamento deste loteamento é 

feito pela construção de muros, e reforçado pela natureza, que 

se transforma em barreira física. 

 
Foto: Gislaine Costa. Data: 24/09/2018. 

 

Figura 39: Estética dos muros, criando fachadas cegas e baixa 

atração visual. 

  
Foto: Gislaine Costa. Data: 24/09/2018. 

 

Aguiar (2012) e Figueiredo (2012) definiram o espaço desurbano ou desurbanismo 

como uma estratégia de destruição das cidades, ou seja, são os espaços inóspitos, locais que 

evidenciam hostilidade às pessoas. E a urbanidade, o modo como os espaços da cidade que 

acolhem as pessoas com civilidade, polidez e cortesia.  

Para Aguiar (2012) urbanidade é material, palpável, visível, portanto, se refere, por um 

lado, à articulação dos espaços públicos entre si – ruas, avenidas etc. – e, por outro lado, ao 

modo como esses mesmos espaços se relacionam às edificações que os constituem, que os 

conformam e que os confrontam. Para o autor, nos espaços intramuros não existe urbanidade, 

há uma espacialidade condominial que poderá até ser, e em alguns casos é interessante como 

paisagem, porém, simplesmente não existe espaço público. 

Sendo assim, para que haja urbanidade nos bairros ou cidades, é necessário a 

associação entre ruas vibrantes e a presença de muitos pedestres, pois estes têm liberdade para 
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utilizar o espaço urbano, convergindo naturalmente para certos locais. E, também a presença 

de fachadas ativas e permeáveis entre o público e o privado, as quais facilitam situações como 

pessoas conversando na porta de casa ou de comércios, ao mesmo tempo em que também 

permitem algum controle e segurança sobre o que acontece na rua – o que Jacobs (2011) 

definiu como sendo os “olhos das ruas”. 

Entretanto a paisagem do Urbanova é composta por uma arquitetura desurbana, com 

ruas vazias e cercadas por fachadas cegas (observado na figura 38 e 39) o que contribui para a 

negação do espaço público, para o enclausuramento de pessoas iguais e, por consequência, 

para o esvaziamento dos poucos espaços públicos (praças ou parques), que se tornam cada vez 

mais inóspitos, e potencialmente perigosos.  

A expansão dessas unidades habitacionais nos espaços intramuros não leva em conta a 

necessidade de infraestrutura, de equipamentos públicos, de praças ou parques. Para 

Figueiredo (2012) esse é um dos aspectos mais profundos do desurbanismo brasileiro, 

priorizar, o investimento em tudo aquilo que é privado em detrimento do que é público, assim 

como afirmou Caldeira (2000), esses espaços diminuem a diversidade urbana e as 

possibilidades de coexistência entre as diferenças, ou seja, apenas tornam a desigualdade mais 

explícita, as ruas das cidades mais hostis aos pedestres e o espaço desurbano, e isto se torna 

evidente ao observar as ruas na região do Urbanova pelas janelas de um veículo, pois 

caminhar pelas ruas desertas se torna um tanto assustador. 

Todavia, o aumento de área urbana ocupada com loteamentos fechados, entre 1975 e 

2007, foi de 0,62 para 6,93 quilômetros quadrados (COSTA; GODÓI MARIA, 2010), isso 

demonstra que há um aumento significativo no número de pessoas que procuram por essas 

formas de moradia a fim de fugir da insegurança ou por buscarem “status” ou um novo estilo 

de vida. Dessa forma, o mercado imobiliário da cidade de São José dos Campos produz os 

loteamentos fechados, com a finalidade de atender a uma demanda crescente por esse tipo de 

habitação, e que escolhem os espaços intramuros como ideal de qualidade de vida aliada a 

segurança com a comodidade de uma residência horizontal, conformando-se em novas formas 

de urbanização. 

 

4.3.2 Região Centro 

 

A região Centro abrange os bairros mais consolidados da cidade, a exemplo do centro 

histórico, regiões do Jardim Paulista, Vila Adyana e Jardim Esplanada, porém neste trabalho 
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será abordada a região dos bairros Esplanada e Vila Adyana, locais onde se localizam os 

loteamentos fechados. 

Segundo informação da prefeitura municipal (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2017), a 

partir de 1970, ocorreu um crescimento em direção as áreas da Vila Adyana, São Dimas, Vila 

Ema e Esplanada, dando início no mesmo período a um processo de verticalização. Tal área 

possui uma das terras mais caras e exclusivas da cidade, pois se localizam entre o centro 

urbano comercial e o vetor oeste, vetor de crescimentos das faixas de mais alta renda da 

cidade (GODOI MARIA, 2008). 

Atualmente a região Centro, possui quatro loteamentos fechados, e um em fase de 

fechamento, são eles: Chácaras Serimbura, Jardim do Golfe, Esplanada do Sol (processo de 

fechamento tramitando na prefeitura), Reservas das Figueiras e Jardim Apollo. Conforme o 

mapa da Figura 40, todos os loteamentos fechados desta região (com exceção do Jardim 

Apollo) encontram-se próximo ao limite com a região oeste, isto reafirma a escolha das elites 

joseenses pelo vetor centro-oeste. 
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Figura 40: Loteamentos Fechados da Região Centro. 

Fonte: Elaborado pelas arquitetas Gislaine Costa e Amanda Mesquita, com base nos dados da Tabela 02 e no mapa que 

contém o Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 2018. 

 

Os loteamentos fechados da região Centro, possuem muitas das características das 

prestiges communities. Como afirmou Freitas (2008) valorizam a distinção e poder, são 

voltadas paras as classes de renda alta e média-alta. Os fechamentos são promovidos pelo 

empreendedor, que constrói muros e guaritas como signo de separação entre o bairro e a 

cidade, caso do Jardim do Golfe, que iniciou as vendas dos lotes com o fechamento aprovado. 

Possuem portaria e guaritas suntuosas, extensos muros ou grades cercando todo o perímetro 

(conforme pode ser observado na figura 41 e 42) e muita propaganda para divulgar os 

atrativos do empreendimento. 
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Figura 41: Jardim do Golfe: as grades do loteamento tornam 

as ruas inóspitas e desertas, apesar de ter permeabilidade 

visual. 

Foto: Gislaine Costa. Data: 24/09/2018. 

 

Figura 42: Uma das várias portarias do Jardim do Golfe. 

Foto: Gislaine Costa. Data: 24/09/2018. 

 

Em relação a publicidade, o Jardim do Golfe, possui site para suas divulgações, tal 

qual o Alphaville São José dos Campos, onde enaltece as vantagens e tranquilidade de viver 

próximo a natureza, oferecem qualidade de vida e também segurança e conforto para toda 

família, conforme pode ser constatado na seguinte frase extraída do próprio site: 

 

“VOCÊ ESTÁ PERTO DE VIVER COMO SEMPRE SONHOU – 

Localizado na mais nobre área de São José dos Campos, o Jardim do 

Golfe reúne o melhor dos mundos em um só empreendimento. Ao mesmo 

tempo em que ressalta a exclusividade e o glamour de viver perto de tudo 

o que você precisa, revela diante dos seus olhos toda a nobreza de morar 

em meio a uma exclusiva área de preservação – marcada pelo clima de 

tranquilidade e privacidade, especialmente pela ausência de prédios em 

seu entorno. Tudo, sob uma infraestrutura moderna, pronta para o 

futuro, detalhadamente planejada para você que valoriza cada momento 

ao lado da sua família, com conforto e segurança”. (JARDIM DO 

GOLFE).  

 

Ainda em relação a distinção e qualidade de vida, se encontra menção a esses 

diferenciais em todas as áreas do site, conforme figura 43, logo abaixo: 
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Figura 43: Publicidade institucional - site do Jardim do Golfe. 

Fonte: Jardim do Golfe, 2019. 

 

Os loteamentos fechados da região Centro possuem dimensões que variam de 450 a 

800 metros quadrados, com exceção do loteamento Chácaras Serimbura, que possui lotes de 

1.200 metros quadrados, conforme demonstrado na Tabela 2.  

Apresentado aqui como uma exceção, o Jardim Apollo, se localiza no meio do tecido 

urbano consolidado, conforme apresentado no mapa da figura 40, e possui ruas individuais 

fechadas por guaritas conforme figura 44. 

 

Figura 44: Portaria do Jardim Apollo. 

  
Fonte: Sardinha, 2015. 
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As ruas do Jardim Apollo são interligadas por uma rede de jardins e praças que ligam 

as ruas: Av. Nove de Julho com a Av. São João (representadas com o traçado vermelho, na 

figura abaixo), interessante notar que em cada interseção de ruas, existe uma guarita e um 

portão, conforme a figura 44. 

 

Figura 45: Indicação do fechamento do Jardim Apollo por portarias na Av. São João e Av. Nove de Julho. 

 
Fonte: Google Maps. Acesso: 15/01/2019. 

 

Ao analisar a lei municipal 5.441/99 e o decreto 15.812/2014, que aprova o 

fechamento de loteamentos na cidade, percebe-se que não é permitido que os mesmos fechem 

ou modifiquem o fluxo normal de veículos, mas desconsidera o fluxo de pessoas, conforme 

artigo 3°: 

“ Art. 3° O fechamento das divisas da área do loteamento, vilas e ruas sem 

saída poderá ser feito com cerca viva, muro de alvenaria, alambrado em tela 

ou outro elemento, desde que aprovado pela Prefeitura Municipal, com 

altura máxima de quatro metros, sem prejuízo da fiação área e iluminação 

publicação porventura existentes”. 

“Paragrafo único – O fechamento de loteamentos, vilas e ruas sem saída não 

poderá obstruir ou atrapalhar o fluxo normal de veículos na malha viária 

existente” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2014). 

 

Esse fechamento por guaritas, impossibilita a passagem de pedestres por dentro do 

agora loteamento fechado Jardim Apollo. O fechamento dessas ruas fragmentam o bairro e 

criam pequenos núcleos de loteamentos fechados por rua, todos vinculados à associação de 
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moradores do bairro Jardim Apollo. Além disso, nota-se que não existem ruas sem saída no 

Jardim Apollo, fator de suma importância para aprovação de fechamentos. 

De acordo com as caracterização de gated communities (FREITAS, 2008), o Jardim 

Apollo, se enquadraria na tipologia de securities zones communities que são as áreas fechadas 

motivadas pelo medo do crime, normalmente são fechados após a implantação, muitas vezes 

motivados por mudanças ocorridas no bairro ou entorno, prioritariamente pelo medo do crime 

(CALDEIRA, 2000), embora também busquem valorizar-se equiparando seus preços aos 

novos lançamentos. Como afirmou Freitas (2008) por se localizarem dentro do tecido urbano, 

muitas vezes causam impacto e transtornos para seu entorno, pois reduzem as possibilidades 

de circulação em áreas tradicionalmente de uso público. 

 

4.3.3 Região Sul 

 

A região Sul ocupa 56,51 km² da área urbana, e no ano de 2010, segundo dados do 

IBGE, 233.536 pessoas residiam na região. Se fosse um município, a região Sul seria o 

terceiro município da região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, atrás apenas 

de São José dos Campos e de Taubaté em tamanho de população (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 2017). 

Segundo a prefeitura municipal (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2017) a região tem como 

principal característica o tecido urbano fragmentado, constituído pela sobreposição de 

diferentes padrões de loteamentos, que, em muitos casos, apresentam descontinuidades. É 

cortada pela faixa de domínio da linha de transmissão, bem como por corpos d’água e 

respectivas Áreas de Proteção Permanentes (APP), sendo limitada a norte pela Rodovia 

Presidente Dutra. 

Atualmente a região Sul conta com seis loteamentos fechados, são eles: Condomínio 

San Marino (com processo de fechamento tramitando na prefeitura municipal), Residencial 

Jardins, Quinta das Flores, Recanto da Baronesa, Altos da Quinta e “Centro Industrial e 

Empresarial Eldorado”, conforme apresentado no mapa da figura 46, interessante observar 

que os loteamentos fechados da região Sul, encontram-se distantes uns dos outros, 

demonstrando diferença em relação ao vetor centro-oeste. 
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Figura 46: Loteamentos Fechados da Região Sul. 

Fonte: Elaborado pelas arquitetas Gislaine Costa e Amanda Mesquita, com base nos dados da Tabela 02 e no mapa que 

contém o Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 2018. 

 

A região sul, conta com o único empreendimento intramuros, exclusivamente 

industrial, “Centro Industrial e Empresarial Eldorado”, implantado em 2001, se localiza na 

área das Chácaras Reunidas, voltado principalmente para empresas de médio porte.  

Os loteamentos fechados mais antigos da região Sul, são o Quinta das Flores (1980) e 

Residencial Jardins (1982), ambos localizados na Avenida Cidade Jardim, no bairro Bosque 

dos Eucaliptos. Mesmo com a proximidade entre os loteamentos fechados, apresentam 

características bem diferentes. A primeira em relação ao tamanho, o Quinta das Flores possui 

lotes de 3mil metros quadrados, com características estritamente voltadas às classes de alta 

renda, já o Residencial Jardins, possui terrenos menores, que variam de 250 a 500 metros 
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quadrados para atender as classes de renda média. O segundo fator que diferencia esses 

loteamentos é a características dos fechamentos em relação as portarias, conforme pode ser 

observado nas figuras 47 e 48, nota-se que a portaria do Quinta das Flores, possui um 

acabamento arquitetônico bem mais refinado, do que o Residencial Jardins.  

 

 

Figura 47: Portaria do Residencial Quinta das Flores. 

Fonte: Google Maps. Acesso: 16/01/2019. 

 

Figura 48: Portaria do Residencial Jardins. 

Fonte: Goole Maps. Acesso: 16/01/2019. 

 

Quando esses loteamentos foram instalados, na década de 1980, encontravam-se na 

periferia, distantes das áreas centrais, porém com o rápido desenvolvimento da região Sul, 

atualmente esses loteamentos fechados estão localizados em meio ao maior subcentro de São 

José dos Campos. Portanto, como afirmou Godoi de Maria (2008) são espaços fechados 

envoltos em ideologia que preservam a habitação exclusiva e auto-segregada. O autor ainda 

afirma que o Quinta das Flores, por estar localizado em uma área heterogênea socialmente, 

representa um enclave fortificado, como os apresentados por Caldeira (2000) na cidade de 

São Paulo. 

O San Marino, aprovado em 2000, encontra-se com processo de fechamento 

tramitando junto a prefeitura municipal, possui terrenos que variam de 300 a 400 metros 

quadrados, em local que ainda não apresenta o mesmo status social observado na região oeste. 

Porém como diferencial, se utiliza da localização e das benfeitorias do bairro Jardim América, 

diversos comércios e serviços, equipamentos de lazer e uma boa acessibilidade. 
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Figura 49: Portaria do Condomínio San Marino. 

 
Fonte: Google Maps. Acesso: 16/01/2019. 

 

Os últimos loteamentos fechados implantados na região Sul, foram o Altos da Quinta 

(2008) e o Reserva da Baronesa (2012), ambos localizados ao norte do Parque Interlagos, com 

lotes que variam de 750 a 900 metros quadrados, loteamentos de alto padrão e exclusivamente 

residenciais. O Altos da Quinta ainda possui poucas residências construídas, já o Reserva da 

Baronesa está em fase de implantação, conforme pode ser observado na figura 50. 

 

Figura 50: Mapa que apresenta a localização do Altos da Quinta e Reserva da Baronesa, e sua distância em relação a 

URBAM. 

 
Fonte: Google Maps. Acesso: 16/01/2019. 
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O Altos da Quinta e o Reserva da Baronesa se localizam em uma área bastante 

periférica e singular para implantação de um espaço intramuros de alto padrão, com a 

presença de grandes vazios urbanos, conforme observado na figura 50, os loteamentos estão 

próximos as áreas da Fazenda São Pedro e parte da antiga Granja Itambi, o Instituto de 

Estudos Avançados, e também a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS), que 

agrega o Aterro Sanitário (URBAM), onde são dispostos os resíduos da coleta de lixo comum, 

de varrição, feiras, entre outros, o Centro de Triagem destinado à separação dos resíduos da 

coleta seletiva e a Central do Biogás, que queima e elimina todo o gás gerado pela 

decomposição do lixo (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2017). 

Embora o processo de ocupação urbana desta área tenha surgido com a implantação de 

chácaras de recreio de alto padrão através do loteamento Veraneio Torrão de Ouro. Essas 

chácaras foram dando lugar a loteamentos populares, como o loteamento “Jardim Torrão de 

Ouro”, popularmente conhecido como Parque Interlagos, que incorporou parte dessas 

chácaras e cuja aprovação data da década de 1980 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2017). 

Tendo em vista as singularidades da escolha do local de implantação deste loteamento, 

faz-se necessário entender toda a publicidade que envolve estes empreendimentos. Para tanto 

foi analisado o site oficial dos empreendimentos. 

Ao acessar o site do Altos da Quinta, se depara na primeira página com a seguinte 

frase: “Um empreendimento como poucos. Para poucos.”, logo abaixo desta frase, uma foto 

da portaria, com arquitetura no estilo neoclássico, e seus detalhes em boiseries. Conforme 

apresentado na figura 51, abaixo: 
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Figura 51: Imagem capturada no site institucional do Loteamento Altos da Quinta, com a finalidade de conhecer sua 

publicidade. 

Fonte: Altos da Quinta, 2019.  

 

Assim como outros loteamentos fechados de alto padrão o Altos da Quinta, também 

vende a ideia de um lugar exclusivo, enaltecendo a qualidade de vida, porém com um 

“conceito de nobreza” e sofisticação (conforme figura 51). 

Outro fator interessante constatado foi o mapa retirado do site do Altos da Quinta 

(figura 52) com o referencial de localização do loteamento, que faz questão de colocar todos 

os shopping centers de São José dos Campos, bem como os melhores colégios, porém é nítido 

a distância do loteamento para estes locais, e, também é escondido qualquer referência a 

locais, de comércio ou serviços que estejam a menos de 5 Km de distância do 

empreendimento. Portanto, para quem não conhece a região no qual o loteamento está 

inserido, é levado a acreditar que se trata de uma região com infraestrutura e comodidade.  
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Figura 52: Mapa sem escala, do loteamento Fechados Altos da Quinta em relação a pontos de interesse na cidade de São José 

dos Campos 

  
Fonte: Altos da Quinta, 2019. 

 

Já o Recanto da Baronesa, possui uma ideologia completamente diferente dos outros 

loteamentos fechados de São José dos Campos, e principalmente de seu “vizinho” o Altos da 

Quinta. O empreendimento se vende com a seguinte ideia: um “Loteamento agroecológico – 

Qualidade de vida dentro da cidade”, conforme pode ser observado na página inicial do site 

do loteamento (figura 53). 
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Figura 53: Imagem de projeto de divulgação do loteamento fechado Reserva da Baronesa. 

 
Fonte: Recanto da Baronesa, 2019. 

 

Figura 54: Imagem capturada no site institucional do Loteamento Reserva da Baronesa, para demonstrar a publicidade e a 

ideia de sustentabilidade e agroecologia que este loteamento vende. 

  
Fonte: Recanto da Baronesa, 2019. 
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Ao analisar as informações do site de publicidade do empreendimento, percebe-se que 

a qualidade de vida oferecida é em relação a conceitos de sustentabilidade, como se o 

loteamento fosse uma ecovila, porém destinadas as pessoas de alto padrão aquisitivo.  

Este empreendimento demonstra ter vários princípios ecológicos e a interação com a 

natureza é estimulada pelos conceitos de permacultura e pela infraestrutura oferecida, conta 

estufa de alimentos, banco de sementes, horta, compostagem, viveiros de mudas, sendo assim 

possui caráter muito mais ideológico do que os demais loteamentos que também “vendem” a 

proximidade com a natureza como um diferencial, como pode ser observado nas figuras 54, 

55 e 56. 

 

Figura 55: Horta Mandala: possui o desenho geométrico do 

logotipo do empreendimento, refletindo a otimização de 

recursos e a inspiração em padrões naturais. No centro, 

contará com um pequeno lago para peixes rodeado por um 

pergolado para contemplação. 

Fonte: Recanto da Baronesa, 2019. 

 

Figura 56: Compostagem Institucional: os moradores serão 

incentivados e auxiliados pela equipe de manejo das áreas 

verdes a praticarem a compostagem doméstica em suas 

residências. 

Fonte: hRecanto da Baronesa, 2019. 

 

4.3.4 Região Leste 

 

A região Leste ocupa 134,69 km² da área urbana, e é caracterizada pela ruptura do 

tecido urbano decorrente da existência de grandes glebas industriais e de barreiras físicas 

construídas, tais como a ferrovia, a Rodovia Presidente Dutra e as faixas de alta tensão, 

estrutura-se de forma linear ao longo das avenidas Juscelino Kubitschek, Pedro Friggi e 

Tancredo Neves (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2017). 

Atualmente a região leste possui dois loteamentos com fechamento aprovado pela 

prefeitura, Residencial Jardim das Flores e Residencial Floresta (Vista Verde); e mais três 

com processo de fechamento tramitando junto a prefeitura, Residencial Campo Belo e 

Residencial Ana Maria, e Condomínio Residencial Floresta – que está em uma área de 
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conflito entre unidades territoriais, ou seja, com parte na região Leste e parte na região 

Sudeste, sendo assim a análise de tal loteamento será feita neste item que trata da região 

Leste.  

Os loteamentos fechados da região Leste assemelham-se muito as securities zones 

communities, com o fechamento motivado pelo medo do crime (CALDEIRA, 2000; 

FREITAS, 2008). Além de apresentarem características singulares ao compará-los com os 

loteamentos fechados das outras regiões, e encontram-se distantes uns dos outros, conforme o 

mapa da figura 57, logo abaixo:  

 

Figura 57: Loteamentos Fechados da Região Leste. 

Fonte: Elaborado pelas arquitetas Gislaine Costa e Amanda Mesquita, com base nos dados da Tabela 02 e no mapa que 

contém o Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 2018. 
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O loteamento Jardim das Flores, implantado em 1981, localizado no extremo leste, no 

Distrito de Eugênio de Mello, e é ocupado por pessoas de classe média. Possui lotes que 

variam de 150 a 200 metros quadrados. Apesar de ser um loteamento antigo teve seu 

fechamento autorizado somente em 2016, devidos a impasses entre os moradores em relação 

ao fechamento e as taxas condominiais de manutenção das áreas comuns, alguns sendo a 

favor e outros contra. 

Por ser um loteamento fechado destinado à classe média, as portarias e fechamentos 

(por grades e muros) são mais simples, se comparados aos dos loteamentos fechados da região 

oeste e centro, conforme pode ser verificado nas figuras 58 e 59.  

 

Figura 58: Vista da portaria do Loteamento fechados Jardins 

das Flores. 

Foto: Vanda Siqueira. Data: 02/10/2019. 

Figura 59: Vista do fechamento por grades na lateral do 

loteamento Jardins das Flores. 

Foto: Vanda Siqueira. Data: 02/10/2019. 

 

Este loteamento possui escolas (figura 60), quadras e equipamentos de lazer, 

internamente aos muros, que são utilizados pelos outros bairros ao redor do Jardim das Flores. 

Já na figura 61 observa-se que os lotes e imóveis possuem fechamento próprio, como um 

loteamento normal (aberto), outra questão que chama a atenção é o estado de conservação das 

vias, muito diferente e inferiores dos loteamentos fechados de alto padrão. 
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Figura 60: Escola municipal, localizada no loteamento 

fechado Jardins das Flores. 

 
Foto: Vanda Siqueira. Data: 02/10/2019. 

Figura 61: Detalhe das condições das ruas, e das casas 

(todas muradas). 

 
Foto: Vanda Siqueira. Data: 02/10/2019. 

 

O Residencial Floresta faz parte do loteamento Vista Verde, que foi implantado entre 

os anos 1970 e 1980 (não existe precisamente a data exata na planta cadastral de loteamento 

da prefeitura). O bairro Vista Verde como um todo, foi planejado aos moldes dos subúrbios 

americanos, possui alamedas e vielas com muito verde, sendo destinados aos novos 

trabalhadores industriais de classe de renda média-alta, que se mudavam para a cidade.  

Destinado as faixas de renda média e média-alta o Residencial Floresta, possui lotes 

que variam entre 550 e 700 metros quadrados, o fechamento do empreendimento é feito por 

grades e cinturão verde, como pode ser observado na figura 63: 
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Figura 62: Portaria do Loteamento Fechado Residencial Floresta. 

Fo

to: Gislaine Costa. Data: 02/01/2019. 

Figura 63: Fechamento do Residencial Floresta, feito por 

grades, e uso de árvores para embelezar e diminuir a 

permeabilidade visual. 

 Foto: Gislaine Costa. Data: 02/01/2019. 

 

Os loteamentos Residencial Ana Maria e Residencial Campo Belo, encontram-se com 

processo de fechamento tramitando junto a prefeitura municipal, porém já possuem 

fechamento por muros e guaritas, como pode ser observado na Figura 64 e 65. 

 

Figura 64: Loteamento Ana Maria, a esquerda das imagens 

unidades residenciais e a direita edifícios residenciais, ambos 

localizados dentro dos muros. 

Foto: Gislaine Costa. Data: 02/01/2019. 

Figura 65: Residencial Campo Belo, unidades residenciais 

entregues prontas. 

Foto: Gislaine Costa. Data: 02/01/2019. 

 

Localizados na Avenida Tancredo Neves, são implantados um ao lado do outro (figura 

66), possuem lotes de 125 metros quadrados, destinados as classes de renda média e média-

baixa, o que caracteriza uma nova demanda do mercado. O Residencial Ana Maria é um caso 

peculiar, pois em seu fechamento possui alguns edifícios verticais, como apresentado na 

figura 64. 
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Já o loteamento fechado Campo Belo, se diferencia por comercializar as unidades 

habitacionais construídas, são residências assobradadas, todas idênticas, se assemelhando 

muito a um condomínio horizontal, mais especificamente a conjuntos habitacionais do padrão 

Minha Casa Minha Vida. A figura 67 apresenta as residências comercializadas no Residencial 

Campo Belo: 

 

Figura 66: Limite entre o Residencial Ana Maria e Residencial 

Campo Belo. 

Foto: Gislaine Costa. Data: 02/01/2019. 

Figura 67: Unidades residenciais do Residencial Campo 

Belo. 

 Foto: Gislaine Costa. Data: 02/01/2019. 

 

O condomínio Residencial Floresta implantado em 2016 encontra-se em fase de 

fechamento, construindo os muros, como indicado nas figuras 68 e 69. Localizado no Bairro 

Floresta, entre a região Leste e a região Sudeste, traz imprecisão à linha de fronteira entre as 

duas regiões (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2017). 

 

Figura 68: Muros do loteamento Condomínio Residencial 

Floresta, em fase de fechamento. 

 Foto: Gislaine Costa. Data: 02/01/2019. 

Figura 69: Muros do loteamento Condomínio Residencial 

Floresta, em fase de fechamento. 

Foto: Gislaine Costa. Data: 02/01/2019. 
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A urbanização da área onde se localiza o empreendimento, tem acesso pela Estrada do 

Cajuru, é característica de loteamentos populares como Jardim Santa Júlia, Santa Cecilia, 

Jardim Mariana, Campos de São José e o mais recente Setville Altos de São José, um bairro 

planejado com 1.817 lotes residenciais e 76 lotes comerciais, além de áreas verdes e 

institucionais, ocupando uma gleba de 1.355.328,61 metros quadrados. Verifica-se também a 

presença de conjuntos habitacionais de interesse social e, uma extensa área ocupada por 

loteamentos irregulares, entremeadas por vazios urbanos, características de uma urbanização 

dispersa, conforme demonstrado na figura 70. 

 

Figura 70: Localização do Loteamento Condomínio Residencial Floresta em relação ao loteamento Setville Altos de São 

José. 

  
Fonte: Google Maps. Acesso: 16/01/2019. 

 

Segundo informações disponíveis no site de divulgação, o loteamento Floresta, 

enaltece as belezas naturais do local, pensando na qualidade de vida. Ainda na divulgação 

ressaltam as áreas de lazer, como um clube social, parque linear em seu perímetro, e 2 Km de 

pista de caminhada e ciclovias internas. Vale ressaltar, que este empreendimento está em fase 

de implantação, conforme as imagens apresentadas e, também em relação ao texto 

apresentado, sempre no verbo futuro:  
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Figura 71: Imagem capturada no site institucional do loteamento Condomínio Residencial Floresta, que contém a publicidade 

de divulgação do empreendimento. 

Fonte: Floresta, 2019. Acesso: 16/01/2019. 

 

Percebe-se na publicidade que além de “vender” uma melhoria na qualidade de vida, 

tal qual outros empreendimentos intramuros, o loteamento Floresta, vende uma oportunidade 

de investimento:  

“Localizado na região que mais cresce em São José dos Campos, o Floresta 

conta com lotes comerciais e multiuso com possibilidade de verticalização. 

Esse é o momento para uma ótima oportunidade de investimento e abertura 

de novos negócios.” (FLORESTA, 2019). 

 

Na figura 72, logo abaixo, é apresentado o projeto de todo o bairro Floresta, com os 

lotes comerciais e multiuso destinado as áreas institucionais, e também para construção de 

edifícios verticais. Verifica-se também que já existe uma área demarcada para um segundo 

empreendimento intramuros, porém como os processos de fechamento correm em sigilo na 

prefeitura municipal, não foi possível acessar tais informações. 

http://bairrodafloresta.com.br/
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Figura 72: Projeto de implantação do loteamento Condomínio Residencial Floresta. 

Fonte: Floresta, 2019. 

 

4.3.5 Região Sudeste 

 

A região Sudeste ocupa 35,66 km² da área urbana, se caracteriza pela presença de 

barreiras físicas importantes como o CTA, Embraer e outras empresas aeronáuticas, 

aeroporto, Rodovia dos Tamoios e Rodovia Carvalho Pinto, o que dificulta a mobilidade na 

região (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2017). 

Esta região é marcada pela presença de vários conjuntos habitacionais de interesse 

social, entre eles o grande empreendimento Pinherinho dos Palmares II, com suas 1.461 

unidades residenciais, situado ao lado do Conjunto Habitacional Nosso Teto já no limite da 

região com a Rodovia Carvalho Pinto (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2017). 

Atualmente a região Sudeste possui três loteamentos fechados (ver figura 73), dois 

deles encontram-se aprovados, o Chácaras de São José e o Residencial Verana, e o que está 

em fase de fechamento é o loteamento Condomínio Residencial Floresta, que encontra-se em 

uma área de conflito entre unidades territoriais, entre a região Leste e Sudeste, e foi analisado 

anteriormente na região Leste. 
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Figura 73: Loteamentos Fechados da Região Sudeste. 

 
Fonte: Elaborado pelas arquitetas Gislaine Costa e Amanda Mesquita, com base nos dados da Tabela 02 e no mapa que 

contém o Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 2018. 

 

O loteamento fechado Chácaras de São José, foi o implanto em 1989, porém seu 

fechamento só foi aprovado em 2011. Possui apenas 60 lotes, entretanto esses lotes variam de 

5 mil até 22 mil metros quadrados, o que garante a exclusividade dos moradores. Importante 

salientar que este loteamento encontra-se inserido em meio a uma área consolidada com 

loteamentos populares, como o Jardim da Granja e Jardim Uirá. 

O loteamento fechado Residencial Verana, é mais recente, foi implantado em 2012, e 

seu fechamento foi aprovado em 2016. O tamanho dos lotes varia de 360 a 900 metros 

quadrados, destinados a classes de renda alta e média-alta, como outros loteamentos fechados 

da categoria. Foi observado no loteamento, muitas áreas verdes, um clube particular e o 

fechamento é feito por grades, e uma portaria que destoa do entorno, como pode ser 

observado nas imagens abaixo: 
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Figura 74: Vista da Entrada do Residencial Verana. 

 
Foto: Gislaine Costa. Data: 26/06/2018. 

Figura 75: Portaria de entrada de moradores, Residencial Verana. 

Foto: 

Gislaine Costa. Data: 26/06/2018. 

 

O Residencial Verana está localizado na Avenida João Rodolfo Castelli, logo atrás do 

complexo industrial da Embraer, como pode ser observado na figura 73 e 76. Buscou-se 

durante a pesquisa encontrar publicidade que fizesse menção desta proximidade com a 

Embraer, visando agregar valor ao empreendimento, porém não existe no site oficial do 

Residencial Verana, qualquer tipo publicidade em nenhum aspecto, o site é apenas para 

informações aos condôminos. 

 

Figura 76: Localização do Residencial Verana em relação ao complexo industrial da Embraer. 

 
Fonte: Google Maps. Acesso: 17/01/2019. 
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Segundo a prefeitura municipal, o local no qual está inserido o Residencial Verana 

abrange ainda extenso vazio segmentado pela Estrada Municipal Glaudiston Pereira de 

Oliveira (SJC 362), sendo seu lado direito, no sentido centro-bairro, parcialmente atingido 

pela curva de ruído do aeroporto. Ressalta-se ainda a existência no local do cone de 

aproximação do aeroporto, que limita o gabarito de altura para as edificações. O setor 

permanece isolado, carente de infraestrutura e sem um perfil econômico definido (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 2017), porém foram observados durante a pesquisa diversos novos 

loteamentos sendo implantados. 

 

4.3.6 Região Norte 

 

A região Norte ocupa 63,73 km² da área urbana, a maior parte da região é 

compreendida pela atual Zona de Chácaras e caracteriza-se pela topografia acidentada de 

morros, ocorrência de loteamentos clandestinos e grandes vazios predominantemente rurais 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2017).  

 

Figura 77: Loteamentos Fechados da Região Norte. 

 Fonte: Elaborado pelas arquitetas Gislaine Costa e Amanda Mesquita, com base nos dados da Tabela 02 e no mapa que 

contém o Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 2018. 
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Atualmente a região Norte possui três loteamentos fechados, os mais antigos ainda 

estão aguardando aprovação para fechamento, apesar de terem seus muros construídos, são o 

Residencial Espelho D’água (2003) e Residencial Colinas do Parahyba (2004), o único 

loteamento fechado aprovado pela prefeitura municipal é o Residencial Mantiqueira. 

No mapa da figura 77, se percebe que os loteamentos Residencial Espelho D’água e 

Residencial Colinas do Parahyba, possuem um perfil de loteamentos de chácaras de recreio de 

alto padrão, com lotes que variam de 1.000 a 1.700 metros quadrados, conforme apresentado 

na Tabela 02. 

Localizados na divisa com a Macrozona Rural, em meio a um enorme vazio, seu 

acesso é feito somente por uma via, a Estrada Pedro Moacir de Almeida, sendo assim 

agregando valor ao loteamento pela presença da natureza que o cerca, e também pela distância 

as áreas centrais. Esta distância em relação a área urbana, torna esses espaços intramuros mais 

exclusivos e a auto-segregação ainda mais evidente.  

 

Figura 78: Entrada do Loteamento Espelho D'água, projeto arquitetônico de Ruy Otake e Paisagismo Roberto Burle Marx. 

Fonte: Google Maps. Acesso: 17/01/2019. 

 

Os loteamentos fechados localizados em área rural, com lotes de grandes dimensões, 

são uma forma de diferenciar os já diferentes, tornando-os ainda mais exclusivos e de difícil 

acesso às outras faixas de renda a um modo de vida que mescla a possibilidade do acesso ao 

mundo urbano com as vantagens da vida no campo, mesmo para aqueles que já habitam em 

loteamentos fechados (GODOI MARIA, 2008). 

O Residencial Mantiqueira implantado em 2008, teve seu fechamento aprovado em 

2012, diferente dos demais loteamentos fechados da região Norte, este se localiza na área 
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urbana, próximo ao bairro Vila Paiva, como pode ser observado no mapa da figura 77. Possui 

lotes que variam entre 250 a 500 metros quadrados, destinados à classe de renda média.  

Durante a pesquisa, foram feitos levantamentos para encontrar publicidade relacionada 

a estes três empreendimentos, porém não existem sites, e também não foi encontrado 

publicidade física, por se tratar de loteamentos mais antigos e consolidados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: O Modo de vida urbano contemporâneo: que constrói 

muros e orienta a construção de uma cidade segregada 

 

Os loteamentos fechados representam um conceito de moradia que foi criado para uma 

parcela da sociedade e reforçado pela publicidade de seus empreendedores, afirmando-se cada 

vez mais como tendência de organização do espaço da moradia de alguns grupos sociais nas 

cidades. Surgiram com a ideia de proporcionar segurança, privacidade e isolamento, 

homogeneidade social, oferecem infraestrutura e serviços e, simultaneamente, conquistar mais 

um degrau na ascensão social. Contudo, tais empreendimentos intramuros constituem lugares 

de alienação em relação aos espaços que os circundam, que somados a auto-segregação, 

separa grupos sociais de uma forma tão explícita que transformam o espaço público, 

diminuindo sua qualidade e também a interação entre pessoas diferentes, tornando a 

segregação socioespacial cada vez mais evidente. 

Observando implantação dos loteamentos fechados em São José dos Campos, bem 

como em outras cidades brasileiras, um dos fatores que se destaca é a tendência à localização 

em áreas mais periféricas, o que é explicável do ponto de vista do mercado imobiliário e dos 

incorporadores, pois esses empreendimentos exigem glebas de tamanhos maiores, com custos 

significativamente mais baixos do que os praticados nas áreas já urbanizadas, ou áreas 

centrais, permitindo margem significativa de lucros. E à medida que esses empreendimentos 

são implantados em áreas mais afastadas, há uma redefinição do conteúdo do que é periférico 

nas cidades, além de contribuir com o processo de expansão e fragmentação do tecido urbano.  

Portanto, o mercado imobiliário, precisa produzir necessidade, atraindo novos 

consumidores para vender seu produto, ou seja, o mercado imobiliário passa a produzir 

apenas o “novo produto” e por meio da novidade promovida por muros e guaritas, vende o 

lote e todos os demais serviços anteriormente de responsabilidade do Estado (segurança, 

lazer, qualidade de vida, etc). O preço dos lotes embute a promessa de afastamento dos 

problemas da cidade, e constitui novo parâmetro de valor para o solo, que se torna um produto 

de luxo. 

Para que as pessoas com poder de compra aceitem residir nesses locais distantes do 

centro, os agentes incorporadores nutrem na população a ideia de que a distância do centro é 

um atrativo nesta nova forma de habitar, ou seja, o mercado imobiliário passar a vender um 

novo estilo de vida, mais moderno e evidenciando a uma suposta segurança de se viver 

intramuros. Além de tornar, prematuramente, obsoletos os bairros residenciais existentes com 
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a finalidade de criar mercado para seus lançamentos e reduzir o tempo de rotação de seu 

capital. 

Nesse novo espaço, não está à venda somente as residências, vende-se também um 

“complexo residencial”, que contempla todas as “necessidades” do modo de viver 

contemporâneo, qualidade de vida para a família, segurança, lazer, próximo a natureza (e o 

melhor uma natureza criada por paisagistas de renome), isto é, vende-se status social, 

distinção e privilégios, como pode ser observado nos loteamentos fechados de São José dos 

Campos.  

Essa concepção de moradia altera de certo modo, o conceito de periferia, pois a 

transforma no local de “moradia de grupos elitizados”, modificando todo o entorno, seja por 

questões de relações sociais, seja por uma infraestrutura que abastece as necessidades das 

elites (vias de trânsito rápido, comércio, áreas verdes, dentre outros). 

Portanto, os loteamentos fechados a exemplo do que se observou ao investigar o 

município de São José dos Campos, funcionam como uma representação da sociedade do 

espetáculo nessas novas periferias, ou seja, os espaços intramuros, encontram-se envoltos em 

signos, símbolos e imagens, com a finalidade de construir uma realidade alternativa, um 

mundo de fantasia desconectado da cidade tradicional, o que é o caso dos loteamentos 

fechados Altos da Quinta que vende uma ideia de nobreza, e o Recanto da Baronesa que se 

vende como loteamento agroecológico, praticamente uma ecovila intramuros, ambos 

localizados na região Sul, e próximos a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS), 

que agrega o Aterro Sanitário da URBAM.  

O que demonstra que os loteamentos fechados são apenas terras muradas, e neste 

ponto entra o papel desempenhado pelo mercado imobiliário, a fim de convencer os futuros 

compradores, por meio da publicidade e do marketing, que são ferramentas essenciais, para 

ilustrar “um sonho diferente da realidade”, como pode ser observado nos exemplos retirados 

dos sites dos loteamentos fechados na região Oeste, Centro, Sul e Leste/Sudeste. 

E por meio dos símbolos que são criados, pelo mercado imobiliário, é possível criar 

essa nova ideologia de vida e também a valorização desses espaços intramuros, independente 

de sua localização, e das construções ao seu redor. 

E para compor este cenário de espetáculo faz-se alusão à proximidade com a natureza 

e com o meio rural (pois a exclusividade da paisagem natural, agrega valor ao terreno), a 

limpeza e exclusividade de ruas e calçadas, a uniformidade das fachadas. Como se o mundo 

exterior fosse tão homogêneo, controlado e estável, como dentro dos muros dos bairros 
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fechados. Entretanto, o aumento do número dos empreendimentos, associado à proximidade 

entre eles, tem demonstrado que este modelo de morar não é passível de universalização.  

Com o aumento de loteamentos fechados implantados próximos uns aos outros, ou na 

mesma região da cidade, além de comprometer a paisagem e a estética urbana, com a 

construção de muros, grades e extensas ruas com fachadas cegas, também criam-se barreiras 

na malha urbana, que aumentam distâncias não só para pedestres, como também para 

veículos, pois fora dos horários de pico de trânsito, essas vias ficam desertas e inóspitas, 

trazendo insegurança aos pedestres que por ali têm que passar (principalmente os funcionários 

desses loteamentos, que dependem do transporte coletivo), que é o caso das vias do bairro 

Urbanova, que se consolidou, quase como um reduto de espaços intramuros. 

Ao analisar os loteamentos fechados presentes em São José dos Campos, evidencia-se 

que estes espaços transformam a natureza do espaço público e a qualidade das interações 

públicas, por se caracterizarem como áreas de homogeneidade social. Essa constatação 

possibilita afirmar que esses novos empreendimentos reforçam o enfraquecimento de um dos 

elementos mais peculiares à vida urbana – o encontro entre as diferenças – o que significa que 

a cidade, tal qual se conhece, encontra-se em processo de destruição desse elemento essencial. 

Os loteamentos fechados na cidade de São José dos Campos, já são uma realidade 

como a opção de residência das elites e setores médios joseenses, e esses empreendimentos 

residenciais intramuros expressam e evidenciam as diferenças, sejam elas culturais, étnicas, 

políticas e, principalmente, das desigualdades socioeconômicas, produzindo não apenas uma 

cidade segregada, mas uma cidade em processo de fragmentação socioespacial, no qual não se 

reconhece o direito de todos à cidade. 

Para Lefebvre (2016) um dos direitos humanos básicos é o direito à cidade, à vida 

urbana, à centralidade, aos locais de encontro e de trocas, aos ritmos de vida e empregos do 

tempo que permitem o uso pleno e inteiro desses momentos e locais, isso significa que a vida 

na cidade é uma experiência a que todos têm direito, quer saibam disso, quer não.  

Porém os muros dos loteamentos fechados inviabilizam o direito de ir e vir, porque 

nem todos podem circular por esses espaços, ou ir de um ponto ao outro da cidade passando 

por eles. 

Com o aumento de espaços fechados, muros, guaritas e portões, as ruas da cidade 

tornam-se um local abandonado e perigoso. Ao mesmo tempo, os bairros fechados por meio 

de estética arquitetônica e um urbanismo do medo, reforçam o medo das pessoas em relação 

às ruas e aos “outros”, a qualquer um que seja diferente. 
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A expansão desses espaços intramuros não leva em conta a necessidade de 

infraestrutura, de equipamentos públicos, de praças ou parques. Pois esses espaços priorizam, 

o investimento em tudo aquilo que é privado em detrimento do que é público, diminuindo 

assim a diversidade urbana e as possibilidades de coexistência entre as diferenças, ou seja, 

apenas tornam a desigualdade mais explícita, as ruas das cidades mais hostis aos pedestres e o 

espaço desurbano, e isto se torna evidente ao observar as ruas região do Urbanova pelas 

janelas de um veículo, pois caminhar pelas ruas desertas se torna um tanto assustador. 

Portanto, o impacto causado pelo crescimento do número de loteamentos fechados em 

São José dos Campos, se reflete em ruas fechadas cercadas por muros, em praças e espaços 

públicos de baixa qualidade, que se tornam abandonadas contribuindo para a diminuição da 

vida nas ruas, como pode ser observado, principalmente no vetor Centro-Oeste, que se 

consolidou como um reduto de espaços intramuros. 

Porém o que era contido no vetor Centro-Oeste, agora se difunde em todas as direções 

e regiões do município, sendo assim, ainda é difícil de mensurar quais as proporções que 

tomarão esse tipo de urbanização intramuros nos próximos anos, quando os espaços 

intramuros que estão sendo implantados nas regiões Leste e Sudeste se consolidarem. Tendo 

em vista que estas regiões já são carentes de uma boa infraestrutura urbana e também 

marcadas pela desigualdade e segregação socioespacial. 

Sendo assim, cabe aos planejadores urbanos, pesquisadores, mas acima de tudo, as 

pessoas que ainda utilizam e valorizam as ruas, observar as mudanças e transformações que 

acontecem no município de São José dos Campos, e principalmente nos locais onde surgem 

os novos espaços intramuros, a fim de compreender e minimizar os impactos causados nos 

espaços públicos. 
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ANEXOS 

 

- Mapa com os loteamentos fechados autorizados e em tramitação, retirado dos Cadernos e 

Mapas Temáticos Revisão do Plano Diretor de São José dos Campos. Disponível em: 

http://planodiretor.sjc.sp.gov.br/home. Ano: 2017. 
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- Tabela com os loteamentos fechados autorizados e em tramitação, retirado dos Cadernos e 

Mapas Temáticos Revisão do Plano Diretor de São José dos Campos. Disponível em: 

http://planodiretor.sjc.sp.gov.br/home. Ano: 2017. 

 


